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Inleiding
Dit Stalenboek Deel II – Anorganische materialen is het vervolg op Stalenboek Deel 1 – Organische
materialen. Het is de eindopdracht van module 4 ‘anorganische materialen’ van de opleiding
Collectiebeheer aan het HMC te Amsterdam.
De materialen die ieder in hun eigen hoofdstuk worden behandeld zijn achtereenvolgens steen,
metaal, keramiek, fotografie, glas en kunststoffen. De aspecten die per materiaal aan bod komen zijn
de productie en samenstelling van het materiaal, gevolgd door een aantal verschillende soorten van
het betreffende materiaal en de specifieke eigenschappen. Daarna worden de schadefactoren
beschreven en volgen er tips voor het reinigen en bewaren. Ieder hoofdstuk wordt zoveel mogelijk
geïllustreerd aan de hand van foto’s van objecten op de leerwerkplekken, Kasteel Amerongen en
Kasteel de Haar. Voor fotografie en kunststoffen is geput uit diverse online beschikbaar gemaakte
collecties en andere databases die op internet te vinden zijn.
De bronvermelding achterin biedt een overzicht van de bronnen waarin de informatie die in dit
stalenboek is verwerkt terug te vinden is.

7 juni, 2016
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1 Steen
1.1 Productie en samenstelling
1.1.1 Natuursteen
De oudste vorm van steenachtig materiaal is natuursteen. Natuursteen is een materiaal dat onder
natuurlijke omstandigheden door allerlei geologische processen wordt gevormd.
Natuursteensoorten zijn grofweg in twee groepen te verdelen als wordt gekeken naar de
samenstelling: de siliciumgroep en de calciumcarbonaatgroep. Gesteenten uit de
calciumcarbonaatgroep bevatten kalk. Omdat kalk oplost in zuur, kan met bijvoorbeeld zoutzuur
worden getest of er een reactie plaatsvindt, waarna kan worden bepaald tot welke groep een
steensoort behoort.
Steensoorten kunnen ook worden gecategoriseerd al naar gelang hun ontstaanswijze. Er wordt
onderscheid gemaakt in magmatische gesteenten, sedimentaire gesteenten en metamorfe
gesteenten.
De magmatische gesteenten (ook stollingsgesteenten genoemd), die bestaan uit gestold magma, zijn
in drie groepen te verdelen: dieptegesteente, ganggesteente en uitvloeiingsgesteente.
Dieptegesteente wordt gevormd door magma dat op grote diepte onder de aardkorst is afgekoeld.
Door de langzame afkoeling hebben de mineralen veel tijd om te kristalliseren. Daardoor bestaan
deze gesteenten uit grote met he oog waarneembare kristallen. Ganggesteente wordt gevormd
tussen de diepste aardlagen en het aardoppervlak in breuken en barsten in de aardkorst. Het is een
tussenvorm van dieptegesteente en uitvloeiingsgesteente. Uitvloeiingsgesteente word gevormd
wanneer magma tijdens een vulkaanuitbarsting in de vorm van lava over het aardoppervlak uitvloeit.
De lava stolt veel sneller dan het magma diep in de aarde, waardoor de steensoorten die op deze
manier ontstaan minder tijd hebben om uit te kristalliseren en dus weinig kristallen bevatten.
De sedimentaire gesteenten kennen een onderverdeling in afzettingsgesteente en
neerslaggesteente. Afzettingsgesteente word gevormd door een opeenstapeling van geërodeerde
steendeeltjes nadat deze veelal lang getransporteerd zijn door water en wind. Door verschillende
processen raakt de afzettingslaag aaneengeklonken en versteend.
De vorming van
neerslaggesteente vindt plaats doordat kalkhoudend water verdampt, waardoor de concentratie
vaste stoffen in het water te hoog wordt en de kalkdeeltjes neerslaan. Ook het neerslaan van
kalkskeletjes van koraal en schelpdieren kan de basis voor een gesteente vormen.
De metamorfe gesteenten ten slotte ontstaan door de omvorming van andere gesteenten (zowel
stollingsgesteenten als sedimentaire gesteenten) onder hoge druk of hoge temperatuur. Zo kan
kalksteen bijvoorbeeld worden omgevormd tot marmer en kleisteen tot leisteen.
Stenen worden gewonnen uit groeven, en daarna kunnen ze met allerlei gereedschap worden
bewerkt tot de juiste vorm voor de beoogde toepassing.

1.1.2. Kunststeensoorten
Naast natuursteen bestaan er steenachtige materialen die door mensen zelf zijn samengesteld.
Onder deze zogenaamde ‘kunststeensoorten’ vallen bijvoorbeeld de met kalk en cement gebonden
mortelsamenstellingen en vanaf de 20ste eeuw ook kunststeensoorten op synthetische basis waarbij
de minerale bestanddelen gebonden worden door polyester en epoxyharsen.
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1.1.3 Andere materialen
De aanwezigheid van andere materialen in een overwegend stenen object kan ervoor zorgen dat het
object andere maatregelen vereist dan wanneer het volledig uit steen zou bestaan.
Natuurstenen objecten en sculpturen zijn meestal massief. Objecten van kunststeensoorten zijn vaak
vanwege de productiewijze (gieten) hol van binnen en worden vanbinnen verstevigd door skeletten
van hout en metaal of andere wapeningen van organische materialen. Als objecten bestaan uit een
combinatie van steen en andere materialen moet er gekeken worden welke behandeling of
bewaareisen voor alle materalen acceptabel zijn.
Stenen objecten kunnen ook gepolychromeerd zijn. In dat geval moet bij de bewaring ook rekening
gehouden met de gevoeligheden van de verflaag.

Afb.1 Obj.nr. 05059, beeld; gips, polychromie,
gegoten, ca. 1875-1950 (h30 b23 d15), Friese
Kieftkast Biljartzaal Kasteel de Haar.
Dit gipsen beeldje is enigszins verontreinigd. Vuil
is aangekoekt. Vocht kan een probleem vormen
voor het hygroscopische gips en de polychrome
beschildering.
Het beeldje staat opgeborgen in een afgesloten
kast in een zaal en zou eigenlijk naar een
depotruimte met een stabiel klimaat verplaatst
moeten worden. Het beeld vertoont vooralsnog
geen sporen van klimatologische schade.
In de kast bevindt zich weinig stof, dus is de
kans op verdere verontreiniging klein.

1.2 Soorten steen en hun eigenschappen
1.2.1 Natuursteen
ZANDSTEEN
Zandsteen is een afzettingsgesteente dat ontstaat door het samenkitten van zandkorrels, bestaande
uit het mineraal kwarts. Kwarts bevat siliciumdioxide, maar zandsteen kan ook (sterk) kalkhoudend
zijn. Kalkhoudende zandstenen zijn dus gevoelig voor zuren.
Zandsteen kan (groen)grijs, geelbruin en roodachtig van kleur zijn, en krijgt een donker patina in de
loop der tijd. Deze donkere kleur komt doordat oppervlaktevuil zich aan de steen hecht.
(Kalkhoudende) zandsteen kan een hardheid hebben van 3 tot en met 5 op de schaal van Mohs. Dit
betekent dat de zachtere zandstenen bekrasbaar zijn met een koperen munt, terwijl de hardste
soorten bekrasbaar zijn met glas of een spijker. Zandsteen is te bewerken met gehard staal.
Zandsteen kan leemlagen bevatten die kunnen uitspoelen door water. Als zandsteen aan hoge
temperaturen wordt blootgesteld kleurt het rood door een oxidatieproces dat gevormd wordt door
aanwezige ijzermoleculen.
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Afb.2 Linksboven: vloer Oude Waskeuken, Bremer zandsteen in kalk gelegd. Deze vloer is origineel en
nooit gerestaureerd. De schade is daardoor duidelijk zichtbaar. De barsten en breuken zijn
waarschijnlijk ontstaan door een combinatie van vocht ((grond)water) en temperatuurschommelingen
(bijv. vorst, en hitte van de haard). Verdere reiniging met water en zware mechanische belasting moet
worden vermeden.
Afb. 3 Rechtsboven: obj.nr. 0014, marmeren wijnkoeler op houten, gepolychromeerde standaard.
Afb. 4 Onder: detail Afb. 3. De foto toont een deel van de rand waar het marmer afgebrokkeld is. De
hap loopt uit in een lange scheur. De schade kan zijn ontstaan door mechanische krachten, maar ook
vocht kan de oorzaak zijn. Een wijnkoeler werd gevuld met ijs, waarna smeltwater in het steen kon
trekken. Bij wisselende temperaturen kan het vocht uitzetten en kan er schade ontstaan. Ook is
bevroren steen kwetsbaarder voor mechanische krachten. Wellicht is de oorzaak van de schade een
combinatie van deze factoren.
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MARMER
Marmer is een metamorf gesteente dat ontstaat uit kalksteen waarvan de kristalstructuur door hoge
druk en temperaturen wordt omgevormd tot marmer. Bekende marmersoorten zijn Carraramarmer
en Pentelikonmarmer. De kleur van marmer kan variëren van wit tot grijs en roze. Karakteristiek is de
dooradering die marmer zijn esthetische kwaliteit verleend. Marmer heeft een hardheid van 3,5 op de
schaal van Mohs, wat betekent dat het bekrasbaar is met glas of een spijker en bewerkbaar met
gehard staal. Marmer heeft ook de eigenschap dat het glad gepolijst kan worden.
Een kenmerkend schadebeeld bij marmer is zogenaamde versuikering. Dit kan veroorzaakt worden
door watertransport door de steen, of door inwerking van zuren, waardoor de bindmiddelen tussen
de kristallen oplossen en de steen zijn structuur verliest. Het resultaat is een oppervlak dat iets
wegheeft van een suikerklontje.

1.2.2 Kunststeen
GIPS
Een veelvuldig toegepaste kunststeensoort is gips. De grondstof voor gips is calciumsulfaat dat in de
natuur voorkomt in gipsgesteenten als albast, seleniet en woestijnroos. Deze steensoorten bestaan
uit mineralen met kristalwater in het kristalrooster. Bij verhitting boven de 150 ˚C dehydateert het
mineraal voor een groot deel. Er ontstaat dan een zogenaamd hemi-hydraat (gebrand gips) dat nadat
het voldoende is geplet gipspoeder vormt. Bij toevoeging van water ontstaat weer het di-hydraat dat
hard wordt. Doordat gedehydrateert gips een meer kristallijne structuur krijgt, worden de bindingen
in het mineraal sterker nadat er opnieuw water is toegevoegd.
Gips is een relatief licht en zacht materiaal. Met een nagel kan er al een kras in het materiaal worden
aangebracht. Daarnaast is gips sterk hygroscopisch. Door de aanwezigheid van water in het
kristalrooster, en de poreusheid van de vaste stof kan het water opnemen. De mate van poreusheid
hangt af van hoeveel water er is gebruikt bij het bereiden. Hoe meer water er bij het aanmaken wordt
gebruikt, hoe meer water er bij het kristalliseren van de gipspap moet verdampen. Het proces van
verdamping laat minuscule gaatjes achter in het gips. Door de poriën in het gips kan water het
materiaal binnendringen. Het vocht doet gips oplossen, waardoor de samenhang tussen de kristallen
verdwijnt.
De schommelingen in de hoeveelheid vocht in het gips kunnen het materiaal doen uitzetten en
krimpen. Dit proces kan barsten en scheurtjes veroorzaken.
Gips kan het beste bewaard worden in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid tussen de
35% en 45 % bij een temperatuurtussen de 13 en de 18 ˚C. Als de luchtvochtigheid echter te laag wordt
begint het calciumdihydraat zich weer om te vormen tot hemihydraatpoeder. Bij een relatieve
luchtvochtigheid hoger dan 70% verliest gips aan sterkte en wordt het steeds kwetsbaarder.
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Afb. 5 Obj.nr. 0029 Borstbeeld van koning Willem III, gips, gegoten, afwerkingslaag, houten sokkel, 18 e eeuw (h94 b57
d40)
Het is niet bekend of het beeld vanbinnen gewapend is. Uit voorzorg tegen corrosie en voor behoud van het gips zou de
luchtvochtigheid moeten liggen tussen de 35% en de 45%.
Afb. 6 Detail Afb 5. Op de foto zijn evenwijdig strijksporen te zien van een afwerkingslaag. Deze is bedoeld om
verontreiniging door stof tegen te gaan. Reinigen kan daarom met een zachte kwast om geen krassen te maken.

1.3 Schadefactoren objecten van steen
1.3.1 Mechanisch
De gevoeligheid voor mechanische schade hangt sterk af van de hardheid van de steensoort en de
conditie van het materiaal. De schaal van Mohs is een schaal om de hardheid van steen mee aan te
duiden. Zo word de hardheid van talk aangeduid met een 1 op de schaal van Mohs. Gips krijgt een 2,
wat betekent dat het krasbaar is met een vingernagel. Diamant is het sterkste mineraal, dat een 10
krijgt op de schaal van Mohs en alleen krasbaar is met diamant.
Doordat steen vaak is opgebouwd uit lagen, zitten er kwetsbare plekken in het materiaal. Als steen
een schok krijgt doordat het valt, zijn dit de punten waar steen het eerste zal breken. Als bij bevriezing
het water in steenlaagjes uitzet, kan het ook gaan scheuren en brokkelen. Steen dat al dergelijke
scheuren bevat, is extra gevoelig voor schokken en trillingen.
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1.3.2 Water
Water vormt een bedreiging voor steen doordat het in de poriën van het materiaal dringt en onder
invloed van temperatuur het materiaal kan doen krimpen en uitzetten. Bij het uitzetten en krimpen
van het materiaal (door bevriezing bij buitenbeelden, of verwarming in stenen vloeren) kunnen er
barsten ontstaan of stukken van het steen afspringen.
Water doet kalk in kalkhoudende stenen oplossen, waardoor details in een beeldhouwwerk steeds
minder zichtbaar worden. De kalk uit het kalkwater zet zich soms aan de onderkant van een
buitenbeeld af in de vorm van stalactieten.
De stoffen die in (regen)water zitten, zorgen voor verschillende chemische reacties. Zie hiervoor het
hoofdstuk 1.3.7 Chemische schade.
Als er zouten in de steen of het water aanwezig zijn, kan er ook zoutschade optreden. Zie hoofdstuk
1.3.8 Zoutschade.

1.3.3 Biologisch
Algen, mossen en korstmossen zijn de meest voorkomende biologische aantasters van steen. Algen
zijn eencellige organismen die een groene, makkelijk te verwijderen laag vormen op het oppervlak.
Ze ontstaan vaak binnen een jaar op de natte noordkant van gebouwen en buitenobjecten. Ze vormen
een laag die stof en vocht vasthoudt, waarop mossen en korstmossen zich makkelijker kunnen
vestigen. Mossen zijn kleine plantjes, meestal met stengeltjes en blaadjes die een oppervlak
bedekken. Korstmossen zijn geen planten maar een combinatie van een schimmel en een algensoort.
Ze groeien vaak als een korst dicht tegen het oppervlak van het materiaal waar ze op zitten. Er zijn
ook bladvormige korstmossen, die zich iets losser aan het oppervlak hechten. Korstmossen komen
voor in verschillende kleuren zoals oranje, grijs, grijsgroen en zwart.
Korstmossen onttrekken geen voedingsstoffen aan de ondergrond maar hechten zich slechts aan het
oppervlak. Door de zuren die korstmossen uitscheiden raakt een dun laagje van de buitenste laag van
de steen aangetast. De aantasting door korstmossen reikt, afhankelijk van de hardheid van de
steensoort, van 0,5 tot maximaal 1,5 millimeter onder het oppervlak. Bij poreuze en kalkhoudende
steensoorten hebben de zuren de meeste invloed. Als kostmossen zich eenmaal gevormd hebben en
de zuren het steen hebben aangetast, gaat de schade niet meer verder. De laag korstmos biedt dan
zelfs een beschermlaag tegen zuren uit de regen. Er zijn zachte steensoorten die zonder korstmos
zelfs sneller verweren dan met korstmos.
De aantasting door mossen en algen is ook zeer oppervlakkig, maar bij een erg dikke moslaag echter,
gaat de aantasting dieper doordat mos veel vocht vasthoudt.
Voordat de biologische aantasters worden verwijderd moet goed overwogen worden of het
noodzakelijk is, en of het niet teveel materiaalverlies oplevert. Algen zijn vrij eenvoudig te
verwijderen, maar als de omstandigheden ongewijzigd blijven, is de kans groot dat de algengroei
weer terugkomt. Bij verwijdering met een harde borstel of hogedrukreiniger, treedt echter
materiaalverlies op doordat tevens een dun laagje van het oppervlak wordt verwijderd. Het is niet
wenselijk dit jaarlijks te herhalen wanneer de algen terugkomen. Als gekozen wordt voor
verwijdering, moet ook de standplaats (beschaduwing, vochtigheid) worden aangepast. Bij het
verwijderen van het licht hechtende mos treedt minder materiaalverlies op. In ieder geval moet voor
verwijderen van biologische aantasters het gebruik van een hogedrukreiniger vermeden worden. De
kracht van de waterstraal kan steen en voegen beschadigen, en het water trekt in de steen.
Naast verwijdering van aantasters kan ook gekozen worden voor bestrijding. Niet alle chemische
middelen zijn geschikt, omdat de afbraakproducten uit sommige middelen juist weer een
voedingsbodem vormen voor korstmossen. Sommige middelen bevatten chloorbevindingen die
bijdragen aan de vorming van schadelijke zouten.
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Het bestrijden met gebruikmaking van stoom blijkt de meest geschikte methode. Als dit op een droge
ondergrond wordt gedaan, bij een buitentemperatuur boven de 15 ˚C, krijgt de stoom de kans zijn
werk te doen en de oppervlaktelaag van de steen voldoende te verhitten en de aantasters te doden.
Bij een temperatuur boven de 70 ˚C kunnen de algen, mossen en korstmossen niet overleven. Een
belangrijk voordeel van deze bestrijdingsmethode is dat de ondergrond niet aangeraakt wordt.
Desgewenst kunnen resten later wel met een droge borstel weggeveegd worden van het oppervlak.
Met stomen wordt echter niet voorkomen dat er weer nieuwe aangroei plaatsvindt.

1.3.4 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Wisselingen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid hebben invloed op steen. Bij lagere
temperaturen is er doorgaans een hogere luchtvochtigheid. Hierdoor trekt er meer vocht in de poriën
van de steen, waardoor bij daling van de temperatuur tot onder het vriespunt scheuren kunnen
ontstaan door het uitzetten van het water (ijs).
Hoge temperaturen kunnen bij zandsteen een oxidatieproces veroorzaken, waardoor de steen rood
kleurt door aanwezige ijzermoleculen. Deze verkleuring is niet schadelijk, maar door de sterke
temperatuurswisselingen kan de steen inwendig gebarsten zijn. Dit kan soms pas zichtbaar worden
als de steen door invloed van water en bevriezing verder uit elkaar gedrukt wordt.
Onder invloed van schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur kan ook
zoutschade ontstaan. Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.8 Zoutschade.

1.3.5 Verontreiniging
Stof en oppervlaktevuil zijn ongewenst omdat het door kan dringen tot in de poriën en scheurtjes van
de steen en daar lelijke vieze lijnen kan achterlaten (vooral zichtbaar bij lichtkleurige steensoorten).

1.3.6 Dieven en vandalen
Stenen objecten die zich in de openbare ruimte bevinden, zoals buitenbeelden of gebouwen, zijn
kwetsbaar voor vandalisme, en soms zelfs voor diefstal. Beelden kunnen worden bekrast of compleet
of gedeeltelijk worden vernield.
Een andere vorm van vandalisme is graffiti. Graffiti kan kleurveranderingen op steen achterlaten. Hoe
langer het duurt voordat graffiti wordt verwijderd, hoe hardnekkiger de schade wordt.

1.3.7 Chemische schade
Naast het risico op breuken en scheuren en oplossen van kalk, zorgt regenwater ook voor erosie
doordat de zuren uit het water de steen aantasten. Vooral kalkstenen, maar ook marmer en
zandsteen zijn gevoelig voor zuren in regen. De kalk in de steen word door de zure regen omgezet in
gipskorsten die vuil vasthouden en een groter volume hebben dan het oorspronkelijke materiaal. Na
verloop van tijd drukken de korsten zichzelf los van het object.
Water vormt ook een bedreiging voor steen(achtige) materialen met een in- of uitwendige steun van
bijvoorbeeld metaal dat onder invloed van water en zuurstof kan gaan corroderen.
Zuren in urine van honden (en mensen) en de uitwerpselen van vogels zorgen ook voor chemische
schades.
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1.3.8 Zoutschade
Zoutschade ontstaat door veelvuldige (grote) schommelingen in de temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid. Als de luchtvochtigheid daalt, verdampt er vocht uit steen. Zouten, die oplossen in
water, worden mee naar het oppervlak getrokken. Ze kristalliseren en blijven achter als het vocht
verdampt. Zoutuitbloei kan zorgen voor afschilfering van het oppervlak van stenen objecten. Bij
muren kan dit ervoor zorgen dat het pleisterwerk van de muur geduwd wordt en er schade optreedt.
Zoutuitbloei uit zich vaak ik een witte korrelige afzetting op het oppervlak. Soms ziet het eruit als een
suikerspin.

Afb. 7 Zoutuitbloei op de
muur van de Grote Zaal,
Kasteel Amerongen.
Afb. 8 Zoutuitbloei op een
miniatuurkatje uit een vitrine
in en woning.
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1.4 Reinigen en bewaren
NIET DOEN
Nat reinigen. Steen hoeft niet nat te worden gereinigd. Vocht kan ervoor zorgen dat stenen uitzetten
en af gaan brokkelen. Vooral poreuze steenachtige materialen als gips zijn gevoelig voor
waterschade.
WEL DOEN
Stof verwijderen. Stof kan worden verwijderd met een kwast. Gebruik voor zachte steensoorten als
gips een extra zachte kwast om krassen te voorkomen. Veeg het stof naar de mond van een
museumstofzuiger zonder deze in contact te brengen met het materiaal. Bevestig een pantykousje
over de mond van de stofzuiger om te voorkomen dat losse stukjes opgezogen worden.
Beschermen tegen weersinvloeden. Buitenbeelden die het hele jaar buiten staan zijn kwetsbaar
voor vorstschade doordat de beelden water opnemen dat bij vorst zal bevriezen en door uitzetting
scheuren kan veroorzaken. Buitenbeelden kunnen in de herfst en de winter voorzien worden van een
goed sluitende hoes van ademend materiaal met een isolerende laag, zoals P32 polyurethaan-gecoat
polyester, met eventueel een onderlaag van polyester watten. Het is belangrijk dat deze hoezen
worden aangebracht wanneer het beeld zo droog mogelijk is.
Beschermen tegen vandalisme. Om buitenbeelden te beschermen tegen graffiti, kan worden
overwogen een anti-graffiti laag aan te brengen. Raadpleeg hiervoor een restaurator. Een nette
omgeving van het object nodigt minder uit tot vandalisme, en ook het ophangen van camera’s kan
dieven en vandalen afweren.
Biologische aantasters verwijderen. Mossen, algen en korstmossen dienen alleen te worden
verwijderd wanneer het noodzakelijk wordt geacht voor de esthetische functie. Wanneer aantasters
worden verwijderd is het ook wenselijk om de omstandigheden te wijzigen. Vraag voor het reinigen
advies aan een restaurator.
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Afb. 9 Obj.nr. 01877, tafel; hout,
metaal, steen, inlegwerk, eind 19e
eeuw (h30 b23 d15), Bibliotheek
Kasteel de Haar. Afb.11 Op het
oppervlak zit een gat in een steen
dat mechanisch lijkt te zijn
ontstaan. Afb.12 Aan de randen
missen op verschillende plekken
smalle strookjes gele steen. Voordat
de oorzaak van het loslaten van de
stenen kan worden aangewezen,
moet eerst vastgesteld worden hoe
de stenen bevestigd zijn (voegsel,
lijm?). Waarschijnlijk spelen
hygroscopische eigenschappen van
het lijmmiddel mee, en eventuele
spanningen aan de rand van het
object (omdat de lacunes alleen aan
de randen ontstaan zijn).
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2 Metaal
2.1 Productie en samenstelling
Metaal is een overkoepelende term voor een aantal scheikundige elementen. Deze elementen
bevinden zich in de vorm van ertsmineralen in ertsen in de grond. Het element tin (Sn) is een metaal
dat gewonnen wordt uit het mineraal cassiteriet, en koper (Cu) uit borniet. Slechts enkele metalen,
zoals goud (Au), platina (Pt) en ijzerhoudend meterorietgesteente sideriet, worden in hun natuurlijke
staat in de natuur aangetroffen.
De ertsen zijn delfstoffen die een specifieke behandeling ondergaan zodat de benodigde grondstof
gewonnen kan worden. IJzer wordt bijvoorbeeld gewonnen uit ijzererts (uit de mineralen magnetiet,
hematiet of pyriet) door verhitting op zeer hoge temperaturen, terwijl aluminium gewonnen wordt
door omzetting van het mineraal bauxiet met behulp van electrochemische processen.
Als de grondstof eenmaal gewonnen is kan het, in zuivere vorm of in combinatie met andere
materialen, in vorm worden gebracht en verschillende afwerkingen krijgen (email, gravure, een
vergulding of verzilvering).
Emailleren is een afwerkingstechniek van metaal waarbij gemalen en gekleurd glas onder hoge
temperaturen op het oppervlak wordt aangebracht. De ondergrond was vaak van koper, maar ook
voorwerpen van goud zilver en brons werden vaak geëmailleerd. Bij verzilvering of vergulding wordt
er een dun laagje van het edelmetaal op een drager van goedkoper metaal aangebracht, zodat het
lijkt alsof het object uit edelmetaal is vervaardigd.

Afb.13, Afb. 14 detail. Obj.nr. 1470, lekbakje; metaal, email, ca.
datum onbekend (h16 b10 d10), Oude Keuken. Door mechanische
krachten zijn er chips van het email van het metaal afgesprongen.
Op deze plaatsen is het metaal niet meer beschermd tegen vocht
en heeft er corrosie kunnen ontstaan. Het hanteren van een lage
luchtvochtigheid van 35 tot 40% is belangrijk bij dit object.
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2.2 Soorten metaal en hun eigenschappen
De belangrijkste overkoepelende eigenschap van metalen is hun elektronegativiteit, waardoor onder
invloed van een reactie van positief en negatief geladen ionen zouten worden gevormd. Metalen zijn
over het algemeen goede geleiders van warmte en elektriciteit, hebben vaak een hoog smeltpunt en
vertonen veelal een glans. Bij stijging van de temperatuur zet metaal uit, bij daling van de temperatuur
krimpt het weer. Metalen kunnen magnetisch zijn of worden gemaakt. Zo reageert aluminium niet op
magnetische aantrekkingskracht, terwijl ijzer, staal, nikkel en kobalt magnetisch zijn of gemaakt
worden. Metalen kunnen verschillen in hardheid, veerkracht, elasticiteit en rekbaarheid.
Een laatste maar niet onbelangrijke eigenschap van metaal is de gevoeligheid voor corrosie, die
verschilt per metaalsoort. Onder invloed van zuurstof en water/luchtvochtigheid keert het materiaal
terug naar de oorspronkelijke geoxideerde staat. De zichtbare uiting is roestvorming op het materiaal.
Corrosie is ook een eigenschap die het onderscheid bepaald tussen edelmetalen en niet edele of
halfedele metalen. Het verschil in deze metalen zit in de mate van gevoeligheid voor corrosie en hun
zeldzaamheid, maar zijn niet sterker dan andere metalen. Platina en goud zijn het minst gevoelig voor
corrosie.
Om eigenschappen van metalen te veranderen of verbeteren, of omdat het gebruik van alleen zuivere
grondstoffen te duur is, kunnen ook legeringen worden toegepast. Een legering is een mengsel van
metalen waaraan eventueel niet-metalen aan worden toegevoegd. Bekende legeringen zijn brons (tin
en koper) messing (koper en zink) en staal en gietijzer (ijzer en koolstof).
KOPER
Koper (Cu) is een roodkleurig basismetaal met als grondstof kopererts. Het smeltpunt van koper is
1083 ˚C en het soortelijk gewicht (aantal kilo’s per kubieke meter) bedraagt 8920 kilo. Koper is een
goede geleider van elektriciteit (elektriciteitsdraden) en warmte en het materiaal is makkelijk
vervormbaar. Koper is redelijk bestand tegen corrosie maar onder invloed van zuren en vocht ontstaat
een blauwgroene corrosielaag aan de buitenkant vormt een beschermende laag voor het
onderliggende metaal.

Afb.15, Afb.16 detail. Obj.nr. 0455, gieter; geel koper, 18e eeuw (h58 b33 d60), Galerij Kasteel Amerongen. De
gieter is in het verleden regelmatig gepoetst met een koperpoetsmiddel. De resten die in het reliëf zijn
achtergebleven zijn gaan oxideren, zichtbaar als een wit-groene aanslag.. Deze resten zouden kunnen worden
verwijderd en daarna zou, wanneer wenselijk, alleen nog op een verantwoorde manier gepoetst mogen worden.
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BRONS
Brons is een legering van koper (Cu) en tin (Sn) in ongeveer de verhouding 90-10. Hoe groter het
aandeel tin is, hoe lager het smeltpunt komt te liggen. Het smeltpunt ligt ongeveer tussen de 960 ˚C
en 1050 ˚C en het soortelijk gewicht (aantal kilo’s per kubieke meter) bedraagt 8400 tot 9200 kilo.
Door de toevoeging van tin wordt het materiaal sterker. Het materiaal is het sneller vloeibaar
waardoor het makkelijk te gieten is, en details goed kunnen worden aangebracht. Brons is slijtvast en
goed bestand tegen corrosie. Na verloop van tijd uit de corrosie zich in een typische blauwgroene
kleur.
ZILVER
Zilver (Ag) is een zilverkleurig edelmetaal en heeft een smeltpunt van 960 ˚C. Het soortelijk gewicht
(aantal kilo’s per kubieke meter) bedraagt 10500 kilo. Zilver is goed bestand tegen corrosie, maar bij
de aanwezigheid van zwavelhoudende stoffen (waterstofsulfide) in de lucht, ontstaat er een zwarte
aanslag van zilversulfide. Zilver is een relatief zacht metaal, makkelijk vervormbaar en een goede
elektrische geleider. Om het materiaal sterker te maken is zilver vaak gelegeerd met een klein deel
koper.

2.3 Schadefactoren objecten van metaal
2.3.1 Mechanisch
Verschillende metalen hebben een verschillende hardheid. Zilver bijvoorbeeld, is gevoelig voor
krassen en wrijving. Door veelvuldig poetsen kan een reliëf of gravure in zachte metalen vervagen.

Afb.17 Mechanische schade metaal. De foto toont een fragment van een onderdeel van een
gietijzeren kachel. Waarschijnlijk is het onderdeel in het verleden gevallen en gebroken doordat
gietijzer relatief breekbaar is. Ook andere metaalsoorten veranderen naarmate ze ouder worden
enigszins van structuur waardoor ze breekbaar worden.
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2.3.2 Brand
Bij extreem hoge temperaturen zal metaal vloeibaar worden en zal er vervorming optreden. Wanneer
er een brand uitbreekt moeten voorwerpen tijdig geëvacueerd worden.

2.3.3 Water
Als metaal in contact komt met water en zuurstof kan er corrosie optreden. Bij een calamiteit met
water moet het metaal zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht door het omringende vocht
weg te nemen en het object te laten drogen. Raadpleeg voor de juiste manier van droge een
deskundige.

2.3.4 Biologisch
Metaal is niet gevoelig voor biologische aantasters. Er kan wel schimmel optreden als er een laag stof
op het metaal ligt en de luchtvochtigheid en temperatuur verhoogd zijn.

2.3.5 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Hoe lager de relatieve luchtvochtigheid, hoe beter. De ideale RV voor metalen objecten is 35-40% bij
een temperatuur van ongeveer 18 ˚C. Als er sprake is van een combinatie van andere materialen die
een hogere RV verlangen, is een RV van maximaal 50% het absolute maximum om het object tegen
corrosie te beschermen.
Edele metalen zijn minder gevoelig voor corrosie door zuurstof en vocht, maar omdat de edele
metalen ook in legeringen voorkomen, kan er toch corrosie ontstaan. Hoewel zilver niet gevoelig is
voor corrosie door zuurstof en water, versnelt een hoge relatieve luchtvochtigheid wel het proces
waarbij waterstofsulfide zorgt voor een zwarte aanslag op het materiaal.

2.3.6 Verontreiniging
Verontreiniging in de vorm van stof kan vocht vasthouden waardoor corrosie wordt bevorderd, zelfs
bij een lage luchtvochtigheid.
De corrosielaag op koper en zilver wordt vaak als verontreiniging gezien en men heeft dan de neiging
om flink te gaan poetsen. Deze corrosielaag kan echter geen kwaad, en poetsen doet vaak meer
kwaad dan goed omdat er steeds een laagje van het materiaal wordt verwijderd. Zie de oxidatie die is
ontstaan door koperpoetsresten op afbeelding 15 en 16.

Afb.18 Obj.nr. 05613,
soufflépan; gietijzer, ca. 18921925 (h6 b37 d21), Oude
Keuken, Kasteel de Haar.
Tijdens het gebruik is deze pan
vervuild door ingebrand vet,
maar dit hoort bij het object
Daarnaast zijn er sporen van
inactieve corrosie aanwezig
(onderzijde en steel). Om
activering van de oxidatie te
voorkomen moet de
luchtvochtigheid worden
bewaakt.
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2.3.7 Dieven en vandalen
Omdat sommige metalen waardevol zijn en er een goede prijs geboden wordt voor herbruikbaar
koper, kunnen metalen objecten gevoelig zijn voor diefstal. Zo worden er weleens koperen
onderdelen van het spoor gestolen, en kunnen bronzen beelden gestolen worden. Voor meer
informatie
en
tips
voor
de
bescherming
van
bronzen
buitenbeelden
zie:
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/handreiking-diefstal-bronzen-buitenbeelden

Afb.19 Obj.nr. 00031, taartrooster; metaal,
datum onbekend (h1 diam35), Oude Keuken,
Kasteel de Haar.
Het taartrooster mist een aantal draden,
waarschijnlijk ontstaan bij gebruik van het
object. Sporen van inactieve oxidatie zijn
aanwezig. Het object moet voorzichtig worden
gehanteerd en de luchtvochtigheid moet
worden bewaakt. Afb.20 Obj.nr. 00853, bord;
koper, vertind, datum onbekend (h3.5,
diam30.5), Cuyperskamer, Kasteel de Haar. Aan
de rand van het bord, onderaan op de
afbeelding, is een klein stukje tin afgestoten,
hier is oxidatie ontstaan op het onderliggende
koper. Het bord vraagt om voorzichtige
hantering om meer stootschade te voorkomen.
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2.4 Reinigen en bewaren
NIET DOEN
Regelmatig poetsen. Het is niet noodzakelijk om metalen regelmatig te poetsen. Corrosielagen
bieden bescherming of horen bij het patina. Als een glanzend effect toch gewenst is bij decoratieve
objecten, moet er een verantwoorde manier worden gekozen om dit effect te verkrijgen, eventueel
in overleg met een restaurator.
WEL DOEN
Voorkom vingerafdrukken. Zorg ervoor dat metalen objecten niet onnodig worden aangeraakt, en
vooral niet zonder handschoenen.
Apart bewaren. Bewaar metalen voorwerpen apart van andere materialen, om vlekken door corrosie
te voorkomen. Bewaar gordijnringen bijvoorbeeld daarom los van de gordijnen.
Vluchtige organische stoffen. Houdt er rekening mee dat bepaalde houtsoorten (eiken, MDF)
vluchtige organische stoffen (VOS –VOC’s in het Engels) uitstoten die kunnen reageren met metalen.
Afdekken. Om verontreiniging door stof tegen te gaan kunnen metalen objecten losjes worden
afgedekt met een vel zuurvrij vloeipapier.

Afb.21 Obj.nr. 1399, kolenbak; metaal, glas, verf, keramiek, datum onbekend (h40 b45 d30), Oude Keuken,
Kasteel Amerongen. Deze kolenbak heeft veel gebruikssporen; een barst in het glas (Afb. 22), de steel van de
schep is afgebroken, en de verf is afgebladderd en geschaafd. De schep mist een afwerkingslaag en is in het
verleden gaan roesten. Om verder verlies van verf en hervatting van oxidatie te voorkomen moet de
luchtvochtigheid in het ideale geval laag worden gehouden. Het object bevindt zich echter in een ruimte waar
ook veel hout aanwezig is, dus een compromis moet gezocht worden. Daarnaast moet de bak voorzichtig worden
gehanteerd om verdere schade aan het glas te voorkomen.
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3 Keramiek
3.1 Productie en samenstelling
Keramos is het Griekse woord voor klei. Keramiek is dan ook de overkoepelende term voor alle
objecten die uit klei zijn vervaardigd. Klei is een plastisch sedimentair gesteente dat voor meer dan
25% bestaat uit zeer fijne gronddeeltjes, die kleiner zijn dan 2 µm. Bij de vorming van de kleine
deeltjes, raken deze vermengd met organisch materiaal, dat zorgt voor de plasticiteit van de klei.
De allereerste objecten van klei werden nog niet gebakken en keerden weer terug naar hun plastische
vorm als ze in aanraking kwamen met water. Om die reden zijn er weinig voorwerpen uit die tijd
overgebleven. Later kwam het steeds meer in gebruik om klei na het drogen te bakken. Door het
bakken verandert de structuur van de klei. De organische stoffen in de klei verbranden, en de structuur
van de klei verandert. Het resultaat is dat het niet meer terugkeert naar zijn plastische vorm als het
nat wordt.
Natuurklei wordt gedolven in de grond, en de soorten klei verschillen per streek. De verschillende
kleisoorten worden op verschillende temperaturen gebakken. Zie hoofdstuk 3.2 ‘Soorten keramiek
en hun eigenschappen’ voor verschillende soorten keramiek. Tegenwoordig zijn er ook synthetisch
vervaardigde kleisoorten.
Objecten van keramiek kunnen op verschillende manieren worden vervaardigd. De meest
voorkomende manieren zijn door middel van boetseren met de hand, vorming in een mal, gieten,
draaien op een pottenbakkersschijf of machinale vervaardiging.

3.2 Soorten keramiek en hun eigenschappen
AARDEWERK
Aardewerk is de term voor keramiek op basis van klei met een lage stooktemperatuur van 800 tot
1150 ˚C. De gebakken klei (scherf genoemd) is erg bros en poreus. De kleuren van aardewerk kunnen
variëren van beige, bruin, rood en grijs, of kunnen neigen naar wit. Poreus aardewerk brokkelt
gemakkelijk af en is breekbaar.
TERRACOTTA
Terracotta verwijst naar ongeglazuurd aardewerk met een karakteristieke rode kleur. De rode kleur is
afkomstig van ijzermineralen die in de klei aanwezig zijn.
STEENGOED
Steengoed wordt gemaakt van klei die wordt gebakken bij een temperatuur van 1150 tot 1300 ˚C.
Steengoed is niet volledig verglaasd, maar wel hard en niet of minder poreus dan aardewerk. De kleur
van gebakken steengoed is grijs, wit, zwart of bruingeel van kleur.
PORSELEIN
Porseleinklei is ‘zuiverder’ dan aardewerkklei en steengoedklei. Dat wil zeggen dat er minder
organische stoffen in de klei aanwezig zijn. De kleisoort die voor porselein wordt gebruikt is kaolien.
Dit wordt gemengd met de mineralen kwarts en veldspaat.
De stooktemperatuur van porselein is 1300 tot 1500 ˚C. De scherf is compleet verglaasd, hard, niet
poreus, helder wit van kleur en half transparant. Porselein is van faience aardewerk te onderscheiden
door de structuur en de kleur op de plek waar een scherf is afgebroken. Porselein is vanbinnen wit en
niet bros, terwijl faience crèmekleurig is met een poreuze structuur.
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Afb.23 Obj.nr. 1450, voorraadpot P. Regout & Co. Maastricht; keramiek, glazuur, datum onbekend (h33
diam25), Oude Keuken Kasteel de Haar. Deze pot vertoont veel schades aan het oppervlak. Er zitten veel
scheuren en craquelures in het glazuur (detail Afb.24). Daarnaast zijn er veel stukjes van het glazuur maar
ook van het aardewerk afgesprongen en gestoten (met name aan de opstaande blauwe ribbels). De
afgeschilferde plek aan de rand is poreus en vervuild (detail Afb.25). Aan de rand mist ook een scherf. Dit
object moet voorzichtig gehanteerd worden, waarbij de deksel los van de pot wordt verplaatst, en de pot mag
niet in aanraking komen met water of een hoge luchtvochtigheid. Vocht kan door het beschadigde glazuur in
het keramiek dringen en eventuele zouten uit de pot naar buten halen, die kunnen kristalliseren en het glazuur
verder kunnen beschadigen.
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Afb.26 Obj.nr. 00827, dekselvaas, porselein, glazuur, 18e eeuw (h27 diam12), Kamer 7, Kasteel de
Haar. Spierwit porselein, met beschildering in typische imari-stijl en kleuren. Afb. 27; Museum
Arnhem. Links een Chinese pot, rechts een Delftse imitatie van Chinees porselein. De decoraties
zijn aardig gelukt, maar het heldere blauw en wit kon nog niet worden geëvenaard. Afb.28 Obj.nr.
0321.3, kop en schotel; porselein, glazuur, 18e eeuw (h4.5 diam. kop 4.5 diam. schotel 14.5), Grote
Bibliotheek, Kasteel Amerongen. Aan de witheid van de scherf is te zien dat dit echt porselein is en
geen imitatie met tinglazuur. Aangezien de schotel in het verleden is verlijmd moet hantering
voorzichtig gebeuren. Bij een te hoge luchtvochtigheid is er een kans dat de lijm week wordt en
loslaat.
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3.3 Afwerking en decoratie
De keramieken voorwerpen kunnen op verschillende manieren worden gedecoreerd. Er kunnen
figuren in gedrukt, gesneden of gekrast worden, maar objecten kunnen ook beschilderd worden met
engobe (slib), verf, of glazuur. Ook kunnen decoraties aangebracht worden met een transferprint.
Schilderen met pigmentpasta’s komt vooral voor bij aardewerk omdat de verf hier het beste hecht
vanwege de poreuze structuur van de klei. Bij slibdecoratie wordt de engobe (een vloeibare
slib/kleipasta) voor het bakken op de ondergrond geschilderd. Deze techniek komt het meest oor bij
aardewerk, en is minder geschikt voor steengoed en porselein.
Glazuren kunnen worden toegepast op alle kleisoorten. Op steengoed en porselein heeft het vooral
een decoratieve functie, terwijl het bij aardewerk ook dient om met materiaal waterdicht te maken.
De basis van glazuur bestaat uit siliciumoxide dat voorkomt in het mineraal kwarts en zand. Daarnaast
bevatten glazuren een smeltmiddel (sodium, potassium, calcium of lood) dat de smelttemperatuur
van het silicium verlaagt, en pigmenten (vaak metaaloxides) die de kleur bepalen.
Steengoed werd vaak afgewerkt met zoutglazuur, door bij de gewenste baktemperatuur zout in de
oven te strooien, waarna het zout neersloeg op het keramiek en dan een matglanzende laag vormde.
Er wordt gesproken van Faience wanneer aardewerk is afgewerkt met een tinglazuur. Dit glazuur
zorgt ervoor dat het object witter wordt en daardoor meer op porselein lijkt. De term majolica wordt
met faience door elkaar gebruikt, maar duidt vaker op een meerkleurige decoratie.

3.4 Schadefactoren objecten van keramiek
3.4.1 Mechanisch
De grootse schadefactor voor keramiek is het hanteren van objecten. Vooral de poreuze, brosse en
minst harde soorten keramiek zijn het meest gevoelig voor mechanische schade. Oude restauraties
vormen zwakke plekken, net als uitstekende decoraties, oortjes, knoppen en handvatten.
Bij transport moeten de objecten altijd goed worden verpakt zodat objecten niet tegen elkaar aan
kunnen stoten, en schokken kunnen worden opgevangen.
Ook te strakke (metalen) ophangsystemen vormen een risico, vooral als het keramiek al barsten
vertoont.

Afb.29 Obj.nr. 01016, vaas;
aardewerk, glazuur, begin 20ste
eeuw (h28 siam16),
Cuyperskamer, Kasteel de Haar.
Van de hals is een stuk
afgebroken. Afb. 30. De
afbeelding toont een verkleuring
van een oude verlijming van een
vaas. De plek van de reparatie is
extra gevoelig bij het hanteren.
Vazen dienen altijd met twee
handen om de buik van de vaas
te worden vastgepakt.
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3.4.2 Brand
De grootste schadefactor bij een brand is bij keramiek het neerslaan van het roet. Vooral de poreuze
soorten zoals aardewerk en ook steengoed zijn kwetsbaar. Daarnaast trekt roet ook in de randen van
scherven waar stukken zijn afgebroken. Raadpleeg in deze gevallen altijd een restaurator.

3.4.3 Water
Water is schadelijk wanneer er zouten in het object of het water aanwezig zijn. Door schommelingen
in de temperatuur en de luchtvochtigheid verplaatst het zout zich naar het oppervlak van het
materiaal. Als het vocht verdampt, kristalliseren de achtergebleven zouten. Deze kunnen de
glazuurlaag van het oppervlak drukken, met als gevolg materiaalverlies. Om schade door zouten te
voorkomen moet de luchtvochtigheid zo constant mogelijk gehouden worden.
Als een object gevuld is met water, of de poriën veel vocht bevatten, kan het object bij daling van de
temperatuur kapotvriezen doordat het vocht uitzet. Water kan ook organische lijmmiddelen van oude
restauraties oplossen.

3.4.4 Licht en straling
Licht en straling zijn vooral schadelijk voor sommige pigmenten in het glazuur van keramiek. Door
een teveel aan licht, kunnen verkleuringen ontstaan.

3.4.5 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Keramiek, mits gebakken of geglazuurd en in goede conditie is redelijk bestand tegen
schommelingen in de luchtvochtigheid en temperatuur. De ideale temperatuur is echter 15 tot 22 ˚C
bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 55%. Zeker bij ongebakken klei is het belangrijk dat de
klimatologische omstandigheden stabiel zijn.
Bij een plotselinge stijging van de temperatuur (bijvoorbeeld door een hete vloeistof) kan de oorzaak
zijn van het ontstaan van craquelures en verkleuringen in het glazuur. Bij een daling van de
temperatuur tot onder het vriespunt kan eventueel aanwezig water in het materiaal bevriezen en bij
uitzetting het materiaal kapot drukken. Zie de voorraadpot op afbeelding 24, waar het glazuur
craquelures en kleurverschil vertoont.
Oude reparaties zijn vaak ook niet bestand tegen vocht. Organische lijmsoorten lossen op of
beschimmelen onder invloed van water, waardoor delen van elkaar loslaten.

3.4.6 Verontreiniging
Verontreiniging in de vorm van stof leidt niet direct tot schade, maar kan wel een voedingsbodem zijn
voor schimmels. Ook kan het in eventuele barsten en scheuren vastkoeken en in de poriën van
gebroken scherven gaan zitten, waardoor latere restauratie wordt bemoeilijkt. Het is daarom
belangrijk om afgebroken scherven zo snel mogelijk te laten restaureren, of het object te beschermen
tegen stof.
Verontreinigingen in de lucht kunnen zorgen voor verkleuringen van pigmenten in het glazuur van
keramiek.

3.4.7 Chemische schade
Keramiek lost op in zuren. Daarnaast stoten sommige houtsoorten (bijv. eiken) en papier zuren uit die
schadelijk zijn voor keramiek. Door het zuur zal het lood in glazuren dof uitslaan. Zuren uit hout uit
kasten en vitrines kunnen ook bijdragen aan de kristallisatie van zouten en verkleuringen van
pigmenten.
Sterk alkalische middelen zoals chloor en soda kunnen het glazuur aantasten en zijn ook een bron van
zouten die het materiaal kunnen aantasten (zie hoofstuk 3.4.3 ‘Water’).

27

Afb.31 Obj.nr. 756.11a,
sausterrine; steengoed of
aardewerk, glazuur, ca. 1795
(h10 b15 d11), Eetkamer,
Kasteel Amerongen.
Afb.32, detail: Tijdens het
gebruik zijn er barsten in het
glazuur ontstaan waardoor vet
het materiaal heeft kunnen
binnendringen en een
verkleuring heeft veroorzaakt.
Op plekken met beschadigd
glazuur mag niet nat worden
gereinigd.
Afb. 33, detail: in het verleden
zijn aan de onderzijde oude
inventarisstickers aangebracht.
De lijm is nooit verwijderd en
heeft zich hardnekkig aan het
materiaal gehecht. Dit zou
verwijderd kunnen worden. Het
nieuwe objectnummer is met
een laklaag en een speciale pen
aangebracht.
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3.5 Reinigen en bewaren
NIET DOEN
Vocht gebruiken. Gebruik geen vocht om keramiek te reinigen. Vocht kan in craquelé in het glazuur
trekken en kan stof doen vastkoeken in de poriën waar stukjes zijn afgebroken. Als reiniging met
vocht toch wenselijk is, vraag dan eerst advies aan een restaurator.
Stapelen. Vermijd het stapelen van keramieken objecten zoals borden. Als stapelen toch wenselijk
is, controleer dan eerst op scheuren en barsten en plaats de kwetsbaarste objecten bovenop. Stapel
niet meer dan vier borden op elkaar en leg een stukje foam tussen de objecten zodat ze elkaar niet
raken.
Geen sierraden. Sierraden kunnen krassen op glazuur maken of tegen het keramiek aanstoten.
Verwijder daarom voor het hanteren altijd ringen en armbanden.
WEL DOEN
Scherven veiligstellen. Als een scherf afbreekt kan deze het beste in zuurvrij vloeipapier worden
verpakt en bewaard. Zo wordt voorkomen dat de scherf extra stukjes verliest of dat de scherpe
randjes glazuur beschadigen, en wordt de kans op optimale restauratie vergroot.
Onderdelen apart hanteren. Bij het hanteren van keramiek worden onderdelen het beste apart
vervoerd om te voorkomen dat deksels of andere losse onderdelen op de grond vallen. Houdt ieder
onderdeel met twee handen vast. Let bij het hanteren op de aanwezigheid van oude reparaties. Dit
kunnen zwakke plekken zijn.
Veilig stoffen. Probeer het hanteren zoveel mogelijk te vermijden. Als er echter gestoft moet worden,
kan het object het beste op een stevige draagbare tafel in de buurt van de standplaats geplaatst
worden. Zorg dat het object stabiel staat, of maak gebruik van een kussen ter ondersteuning. Gebruik
zachte kwasten of niet-pluizende droge doeken om het oppervlak niet te bekrassen.
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4 Fotografie
4.1 Productie en eigenschappen van de grondstoffen
4.1.1 Productie algemeen
Het medium fotografie kent een lange geschiedenis van verschillende technieken en procedés. De
term fotografie bestaat uit de Griekse woorden voor licht (phootos) en schrijven (grafoo). Letterlijk
betekent het dus ‘schrijven met licht’. De basis van fotografie ligt in het vastleggen van een beeld op
een lichtgevoelig materiaal. Er zijn echter verschillende manieren om dit beeld te laten ontstaan en
vast te leggen.
Bij verschillende procedés wordt gebruikgemaakt van verschillende materialen. Voor het creëren van
een fotografisch beeld (positief of negatief) is in ieder geval een drager nodig waarop een
lichtgevoelige emulsie is aangebracht (zie hierna).
De lichtgevoelige drager wordt in een camera geplaatst. In de camera valt licht dat weerkaatst wordt
door objecten door een lensopening op het lichtgevoelige materiaal. Delen van het object die meer
licht weerkaatsen, reflecteren meer licht door de lens op de lichtgevoelige drager. Waar meer licht op
de lichtgevoelige drager valt, vindt een sterkere reactie met licht plaats. Daardoor ontstaat een lichtdonker (zwart, wit en grijswaarden) verschil waardoor het beeld zichtbaar wordt.
Om het beeld te behouden moet het gefixeerd worden, zodat de reactie niet verder gaat.
De drager waarop het beeld wordt vastgelegd kan bestaan uit uiteenlopende materialen zoals papier,
glas, metaal en kunststof, maar ook op keramiek of leer kan een fotografische afbeelding worden
gerealiseerd. Zie voor informatie over glas, metaal en kunststof de betreffende hoofdstukken in dit
stalenboek, en voor leer en papier de betreffende hoofdstukken in Stalenboek Deel 1 ‘Organische
Materialen’.
De drager wordt lichtgevoelig gemaakt door een emulsie met een lichtgevoelige stof (zilverzouten,
ijzerzouten, chroomzouten met colloïden of bijvoorbeeld bitumen) aan te brengen in combinatie met
een bindmiddel (albumine, collodium, gelatine of gom).
De eerste vormen van fotografie (zoals de daguerreotypie) waren unica, waar geen meerdere
exemplaren van konden worden afgedrukt. Pas met de intrede van transparante negatieven konden
er meerdere positiefbeelden op papier worden afgedrukt. Er was een verschil tussen daglichtpapieren
en ontwikkelpapieren. Het beeld op daglichtpapieren werd direct zichtbaar na bootstelling aan licht,
terwijl bij ontwikkelpapieren eerst een ontwikkelaar nodig was om het beeld na belichting
tevoorschijn te laten komen. De afdruk van een daglichtpapier ontstaat altijd in contact met het
negatief. Vergroten was hierbij niet mogelijk.

4.1.2 Fotografische emulsie
ZILVERZOUTEN
Zilverzouten zijn vanaf het begin van de fotografie de meest gebruikte lichtgevoelige stoffen in
fotografische emulsies. Zilver op zichzelf is niet oplosbaar in water en ook niet lichtgevoelig. In
bepaalde verbindingen of zouten wordt zilver wel oplosbaar in water. Daarom werd massief zuiver
zilver door middel van salpeterzuur omgezet in zilvernitraat in kristalvorm.
Zilvernitraat op zichzelf is nog niet sterk lichtgevoelig. Pas in reactie met andere zouten wordt
zilvernitraat lichtgevoelig. Daarom worden er zogenaamde halogeenzilverzouten (zilverhalogeniden)
in de fotografische emulsie gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld zilverbromide, zilverchloride en
zilverjodide. Deze halogeniden zijn niet oplosbaar in water en worden daarom eerst met een ander
metaal (kaliumjodide of natriumbromide) opgelost en met een bindmiddel (albumine of collodium0)
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gemengd. Als het mengsel met zilvernitraat wordt gecombineerd wordt het lichtgevoelig.
Door de bindmiddelen raken de zilvernitraatkristallen egaal door de emulsie verdeeld zodat er overal
evenveel lichtgevoelige deeltjes aanwezig zijn. Ook zorgen de bindmiddelen voor een goede fixatie
van het lichtgevoelige materiaal aan de drager en er ontstaat een scherper beeld met meer contrast.
ALBUMINE
Albumine is een bindmiddel in de vorm van een eiwit dat door specifieke chemische eigenschappen
niet stabiel is. Albumine heeft sterk de neiging om te vergelen. Dit wordt veroorzaakt door met elkaar
reagerende stoffen in de albumine zelf, bij een verhoogde luchtvochtigheid. Een andere oorzaak voor
vergeling is een chemische reactie door een te lange blootstelling aan licht, en het contact met
ligninehoudend papier.
De lichte vlakken in een albumineprint hebben de neiging vlekachtig te vergelen. Dit komt doordat
bij de fixatie het zilveralbuminaat (proteïnegebonden zilver) niet helemaal wordt verwijderd. In
reactie met zwavel dat achterblijft na een gebrekkige spoeling, zet dit zilver zich om in geelkleurig
zilversulfide.
Albumine is hygroscopisch en zal bij een lage luchtvochtigheid krimpen en barstjes vertonen, maar
zwelt slechts lichtjes in vochtige toestand. Het lost niet op in aceton, ether of alcohol.
COLLODIUM
Het bindmiddel collodium is een vorm van cellulosenitraat (zie hoofdstuk 6.2 ‘Soorten kunststoffen
en hun eigenschappen’. Het wordt gemaakt van een oplossing van cellulose in zwavelzuur en
salpeterzuur. Door het op te lossen in ether en alcohol kan het uitgegoten worden. Na verdamping
van de solventen blijft een transparante film over. Collodium zwelt niet op in water, en is gevoelig
voor mechanische schade (het zal breken in plaats van buigen).
GELATINE
Gelatine is een bindmiddel dat bestaat uit collagenen afkomstig uit delen van dieren, bijvoorbeeld de
huid. Gelatine werd gebuikt als vervanger van collodium, en werd het meest gebruikte bindmiddel.
Het is een stabiel materiaal zolang het droog blijft, en het kan ook een korte periode van droge hitte
doorstaan. Maar het is ook waterdoorlatend, en het lost op en wordt kleverig wanneer de
luchtvochtigheid langere tijd verhoogd is.
Gelatine is een aantrekkelijk materiaal voor schimmels en het is gevoelig voor een reactie met zuren
uit de lucht of door zuren die worden gevormd door de afbraak het materiaal van de drager
(bijvoorbeeld papier). Gelatine is buigzaam, en als het eenmaal opgerold is geweest wil het altijd terug
in zijn oorspronkelijke vorm.

4.2 Verschillende soorten fotografische procedés
DAGUERREOTYPIE
De daguerreotypie was in gebruik tussen circa 1839 en 1860. Het is een zilverbeeld op een verzilverde
koperplaat en wordt geschaard onder de unieke procedés omdat het beeld op een daguerreotypie
niet vermenigvuldigd kan worden: ieder exemplaar is een unicum. Na polijsting van de koperen plaat
wordt deze lichtgevoelig gemaakt met een laag zilvernitraat. Na een belichting van een aantal
minuten ontstaat er een beeld. Dit beeld werd ontwikkeld met kwikdampen en gefixeerd met
natriumthiosulfaat, dat de fotochemische reactie liet stoppen. Een daguerreotypie moet met een
glazen plaat worden beschermd.
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Daguerreotypie is vaak te herkennen aan een standaardformaat (vaak 10.8 x 8.1) en een zilvermerk
aan de achterzijde. Ook zijn er vaak haarfijne evenwijdige lijntjes zichtbaar, die ontstaan bij het
polijsten. Een ander kenmerk zijn gebogen of geperforeerde hoeken, waar de fotograaf de plaat met
klemmen heeft gehanteerd.
Daguerreotypie is gevoelig voor mechanische schade. Het glas kan breken en de behuizing kan kapot
gaan. Door een verkeerde luchtvochtigheid en temperatuur en verontreiniging uit de lucht, kunnen
chemische reacties plaatsvinden en ontstaat er verkleuring van het zilver. Bijvoorbeeld onder een
glazen barst in het glas, of vanuit de randen naar binnen toe.
Afb.34 daguerreotypie; metaal, glas,
papier, hout, karton, 1844 (raam: h7.9
b5.5), Collectie Det Nationale
Fotomuseum, Denemarken, bron
daguerreobase.org. De foto zit niet meer
netjes in zijn behuizing, en aan de randen
en in het midden is verkleuring van het
zilver zichtbaar in de vorm van olieachtige
kringen. .
Afb. 35 Opbouw van een Europese
daguerreotypie. Bron:
Nederlandsfotomuseum.nl
1. Afdekglas
2. Papieren passe-partout
3. Plaat
4. Rug
5. Afdekpapier
6. Verzegeling
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GLASNEGATIEVEN
Het procedé voor het glasnegatief werd geïntroduceerd in 1847. Het is een zilverbeeld op een
glasplaat. Door transparantie van de drager werd het mogelijk om meerdere positiefafdrukken te
maken van hetzelfde negatief.
De glasplaat werd eerst lichtgevoelig gemaakt door een oplossing van zilvernitraat met een
bindmiddel (albumine, collodium of gelatine) waardoor de lichtgevoelige stoffen aan de glasplat
bleven hechten. Daarna kon de belichting plaatsvinden. Het zilverbeeld was na belichting nog
onzichtbaar, maar kwam tevoorschijn door het enige tijd onder te dompelen in een bad met een
ontwikkelaar. Als het beeld voldoende was ontwikkeld werd het afgespoeld met water om de
ontwikkeling te stoppen. Hierna werd het beeld gefixeerd waarbij de resterende zilverzouten werden
verwijderd zodat er geen lichtgevoelig materiaal achterbleef. Voor het fixeren werd gebruik gemakt
van natriumthiosulfaat, dat in staat was zilvernitraat op te lossen. Na het fixeren werd de plaat
nogmaals met water gespoeld en gedroogd. Hierna kon het glasnegatief worden afgedrukt.
Bij glasnegatieven komen een aantal schadebeelden vaak voor. Glas heeft de eigenschap dat het
maatvast, transparant en vlak is. Het is echter ook gevoelig voor mechanische schade (breuk).
Plaatsen waar stukjes glas door stootschade zijn afgesprongen, zijn extra gevoelig voor het ontstaan
van barsten. Soms houdt de fotografische emulsie gebroken glas nog samen. Een sterke gelatineemulsie kan zelfs zo sterk zijn dat de emulsie het glas stuktrekt. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door schommelingen in de temperatuur, waar glas en gelatine allebei anders op reageren.
Glas kan instabiel worden in een omgeving met een te hoge luchtvochtigheid (zie hoofdstuk 54.3
‘Schadefactoren objecten van glas’). Door glasziekte wordt het glas minder transparant en kan de
fotografische emulsie loskomen.
Glasnegatieven waarbij een gelatine-emulsie gebruikt is, zijn gevoelig voor schimmels. Ook op een
vervuilde glasplaat kunnen schimmels gedijen.
Afb.36 glasnegatief, glas, fotografische
emulsielaag, 1918 (afmetingen onbekend),
Collectie van den Berg, bron: gahetna.nl. Aan de
randen is corrosie van de fotografische emulsie te
zien, waarschijnlijk ontstaan door een hoge
luchtvochtigheidsgraad.
Afb. 37 Delaminatie van glasnegatieven ontstaat
doordat de gelatine krimpt bij een lage
luchtvochtigheid en loslaat van het glas. Bron:
Nederlandsfotomuseum.nl.
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ZOUTDRUK
Een zoutdruk is een drukprocedé waarbij gebruik wordt gemaakt van zoutpapier. Dat is papier dat in
een zoutoplossing van natriumchloride ondergedompeld is. Als het zilvernitraat in contact komt met
de natriumchloride, ontstaat er zilverchloride, een zeer lichtgevoelige stof.
Het lichtgevoelige zoutpapier wordt gebruikt om een contactdruk te maken. Dat wil zeggen dat het
papier in contact moet zijn met een negatief om het beeld over te kunnen brengen. Een zoutdruk is
daarom net zo groot als het negatief. Het negatiefbeeld bevindt zich op een transparante drager
(bijvoorbeeld een glasplaat) zodat de negatiefdrager niet zichtbaar wordt op het positiefbeeld. Het
negatief en het zoutpapier worden op elkaar bevestigd en blootgesteld aan licht. Hierdoor ontstaat
een fotochemische reactie waarbij de donkere delen op het negatief minder licht doorlaten, en dus
een lichtere zwarting geven op het positiefbeeld. Lichte plekken op het negatief laten meer licht door
en geven een donkerdere zwarting op het positief. Zo ontstaat er een omzetting van een negatief
naar een positief beeld.
Vervolgens wordt het zilvernitraat van het papier verwijderd door het te spoelen in een bad met
water. Daarna wordt het papier gefixeerd in een bad met een oplossing van natriumhyposulfiet. Na
het fixeren wordt het overtollige natriumhyposulfiet weer verwijderd door veelvuldig spoelen met
water.
ALBUMINEDRUK
Een albuminedruk wordt vervaardigd op albuminepapier. Albuminepapier bestaat uit papier met een
laag albuminebindmiddel. Albumine werd gebruikt om het papier te laten glanzen en oneffenheden
op te vullen zodat de lichtgevoelige laag zilvernitraat aan de oppervlakte blijft.
Doordat albumine gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid, zal het heel snel krimpen
en bros worden, of omkrullen. Omdat de albumine niet buigzaam is, ontstaan door het krullen kleine
barstjes in de albuminelaag. Deze barstjes kunnen ervoor zorgen dat de albumine afschilfert,
waardoor er beeldverlies optreedt. Als de albumineprints op een strakke drager zijn gemonteerd, kan
het goed bewaard worden bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 30 en 40%.
Andere schades die vaak optreden bij albuminedrukken zijn brosheid, vlekvorming en vergeling van
de albuminelaag. De oorzaak van vergeling ligt niet altijd in de onjuiste conservering, maar is vaak
een gevolg van een verkeerd uitgevoerde behandeling tijdens het maakproces. Als vergeling wordt
veroorzaakt door de conservering, komt dat door teveel belichting tijdens tentoonstellingen of door
de hoge luchtvochtigheid.
Soms ontstaat er foxing op een albumineprint. Dat zijn kleine bruine vlekjes in de papierdrager,
veroorzaakt door een schimmel of roestvorming van ijzerdeeltjes in het papier. Het papier wordt na
droging lichtgevoelig gemaakt met zilvernitraat.
Omdat daguerreotypieën gecombineerde objecten zijn van metaal, glas, papier, karton en soms
textiel, is het belangrijk dat bij de bewaring ook met die materialen rekening wordt gehouden. Aan
de raden is om ze te bewaren bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45 en 50% bij een
temperatuur van 18˚C.
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Afb.38 Obj.nr. RP-F-F80219, ingekleurde
albuminedruk, papier, fotografische emulsie,
1870-1819 (h24 b19), collectie Rijksmuseum.
Afb. 39 Obj.nr. RP-F-2001-8-7, stereofoto,
albuminedruk, papier, fotografische emulsie,
1860-1880 (blad: h8,7 b17.4, collectie
Rjksmuseum. Typische vergeling van de
albumine door licht en vervaging van de hoge
lichten door chemische reacties.
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Afb.40 Obj.nr. RP-F-F16404, albuminedruk,
fotografische emulsie, 1841-1867 (h27.4 b21),
collectie Rijksmuseum. Vlekkerige vergeling van de
luchtpartij, verbleking van de hoge lichten.
Afb. 41 Obj.nr. RP-F-F01765, albuminedruk, papier,
karton, fotografische emulsie, 1860-1920 (h18 b12),
collectie Rijksmuseum. De verhoogde
luchtvochtigheid heeft gezorgd voor
schimmelvlekken of de oxidatie van metaaldeeltjes
in het fotopapier.
Afb. 42 Obj.nr. onbekend, ferrotypie, metaal,
fotografische emulsie, verf, datum en
afmetingenonbekend, educatiemateriaal
Nederlands Fotomuseum. De fotografische
emulsielaag is beschadigd door krassen, en door
een te hoge vochtigheidsgraad is de metalen drager
gaan oxideren. Wellicht is daardoor de
fotografische emulsie op die plekken verdwenen, of
de oxidatie heeft kunnen ontstaan door verdwijning
van de emulsie. Het handhaven van een lage
temperatuur en luchtvochtigheid is aan te raden.
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Afb.43 Obj.nr. RP-F-2007-246, ferrotypie; metaal, fotografische emulsie, ca. 1890-1910 (h9 b6.4), collectie
Rijksmuseum. Krassen hebben de beeldlaag beschadigd en aan de randen (rechts en onder) lijkt de beeldlaag
gerimpeld. Wellicht door een combinatie van temperatuurschommelingen en veranderingen in de
luchtvochtigheid. Voor de exacte oorzaak en informatie over conservering kan een restaurator worden
geraadpleegd.
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4.3 Schadefactoren fotografisch materiaal
4.3.1 Mechanisch
Alle soorten fotografisch materiaal zijn gevoelig voor mechanische schade. De meest voorkomende
schades zijn krassen op de emulsielaag en scheuren en vouwen in de papieren drager en breuken in
de glasdrager. Metalen dragers (daguerreotypie en ferrotypie) kunnen buigen en deuken oplopen.

4.3.2 Brand
Over het algemeen is fotografisch materiaal brandbaar. Een zeer brandbaar materiaal is het
cellulosenitraat dat in het verleden gebruikt werd voor films en negatieven. Verouderde nitraatfilm
kan al ontbranden bij een temperatuur van 36˚C. Zie voor eigenschappen van cellulosenitraat
hoofdstuk 6.2 ‘Soorten kunststoffen en hun eigenschappen’
De hitte en droogte die tijdens een brand ontstaan richten ook schade aan. Zie hoofdstuk 4.3.6
‘Verkeerde temperatuur en luchtvochtigheid’.
Roet dat op fotografisch materiaal neerslaat is eveneens een schadelijke factor.

4.3.3 Water
Het bindmiddel gelatine is oplosbaar in water. Collodium zwelt niet op in water, en albumine slechts
lichtjes. Toch zijn de materialen wel gevoelig voor schommelingen in de temperatuur en de relatieve
luchtvochtigheid.

4.3.4 Biologisch
De aantasting door biologische schade vindt vooral plaats door schimmels die een voedingsbodem
vinden in de gelatine uit de fotografische emulsie of in de cellulose van de papieren drager. Ook
verontreiniging zoals stoflagen op het oppervlak van fotografisch materiaal is een voedingsbodem
voor schimmels. Schimmels gedijen het beste bij een luchtvochtigheid hoger dan 65% en een
temperatuur boven de 18˚C.
Daarnaast zijn gelatine en cellulose een voedingsbron voor insecten zoals zilvervisjes, houtwormen
en boekluizen. Zij verblijven ook graag op plaatsen met een verhoogde luchtvochtigheid.

4.3.5 Licht en straling
Licht en straling zijn een oorzaak van verkleuring en verandering van de toon van het fotografisch
materiaal. Net name zoutdrukprocedés en albumineprocedés zijn erg gevoelig voor inwerking van
licht (zie hoofdstuk 4.2 ‘Verschillende soorten fotografische procedés – Albuminedruk’.
Ook als er fouten zijn gemaakt tijdens het fotografische procedé, bijvoorbeeld bij een onvoldoende
fixatie, kan de fotochemische reactie doorgaan en ontstaat er een onbedoeld effect.

4.3.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
De klimatologische omstandigheden zijn zeer bepalend voor een goede conservering van
fotografisch materiaal. De omstandigheden variëren per type materiaal, maar het staat vast dat
hogere temperaturen chemische reacties versnellen.
Verzilvering wordt veroorzaakt door een verhoogde luchtvochtigheid en wordt versterkt naarmate de
temperatuur stijgt. Het uit zich als een zilveren metaalglans op de donkerste delen van het beeld,
waar de meeste zilverdeeltjes zich bevinden. Ook verbleking wordt bevorderd door hoge
temperaturen.
Bij een te lage relatieve luchtvochtigheid zal albumine krimpen en barsten. Gelatine kan een korte
droge, warme periode doorstaan, maar zal bij een te hoge luchtvochtigheid kleverig worden.
Bovendien biedt een luchtvochtigheid hoger dan 65% bij temperaturen boven de 18 ˚C een
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aantrekkelijk klimaat voor schimmels.
Het verval van cellulosenitraat- en celluloseacetaatnegatieven wordt versneld bij een hoge
luchtvochtigheid en hogere temperaturen. Cellulosenitraat zal eerst verkleuren (bronskleurig) of
verbleken en daarna kleverig worden. De emulsielaag raakt aangetast en verweekt en zal uiteindelijk
verpulveren. Hierbij komt een brandbaar gas vrij en een typische geur. Negatieven van
celluloseacetaat zullen last krijgen van het azijnsyndroom, een proces van verval waarbij een typische
geur van azijn vrijkomt. Eerst beginnen de negatieven te golven, en uiteindelijk ontstaan er tunnels
van luchtbellen onder de anti-krullaag en de acetaatdrager. Het resultaat is dat het negatief
onbruikbaar wordt.
Verlaging van de temperatuur is een effectieve manier om de chemische stabiliteit te vergroten. Bij
temperaturen boven de 0˚C levert een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid een grote winst.
Vriezen is bijvoorbeeld een effectieve bewaarmethode, maar veelvuldig ontdooien brengt risico’s met
zich mee. Bij de overweging om fotografisch materiaal in te vriezen moet een goede afweging worden
gemaakt op basis van hoe vaak het wordt geraadpleegd of tentoongesteld. Volgens het ICN (huidig
RCE) heeft vriezen onder de 20˚C alleen zin bij een de time-out-of-storage (tijd buiten depot) van
korter dan 30 dagen per jaar. Bij een time-out-of-storage van meer dan 30 dagen is bewaring bij 5˚C
beter.
De ideale luchtvochtigheid van glasnegatieven is 33% bij een temperatuur van 13˚C. Als het
noodzakelijk is dat glasnegatieven in combinatie met andere materialen bewaard worden is het
compromis een constant klimaat met een luchtvochtigheid tussen de 45 en 50% bij een temperatuur
van 18˚C. In de tabel van afbeelding 44 staat een overzicht van de aanbevolen klimatologische
omstandigheden volgens het Nederlands Fotomuseum.

4.3.7 Verontreiniging
Verontreiniging in de vorm van stof kan aan het materiaal vastkoeken (vooral bij een hoge
luchtvochtigheid). Daarnaast biedt stof een voedingsbodem voor schimmel.
Verontreiniging in de vorm van zwavelzuren uit de lucht gaan een reactie aan met gelatine.

Afb.44 Tabel met
richtwaarden voor
klimatologische
bewaaromstandigheden.
Bron:
nederlandsfotomuseum.nl
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Afb.45 Het verschil tussen
verschillende manieren van
bewaring (rechts met en links
zonder blootstelling aan
licht). Educatiemateriaal
Nederlands Fotomuseum.
Afb.46 De schade van een
vingerafdruk. Bron:
nederlandsfotomuseum.nl
Afb.47 Degradatie van een
cellulose nitraat negatief..
Bron:
nederlandsfotomuseum.nl
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4.4 Reinigen en bewaren
NIET DOEN
Vochtig reinigen. Omdat de meeste fotografische emulsies gevoelig zijn voor water mag er bij het
reinigen geen vocht worden gebruikt.
Opbergen in MDF, hardboard, wol, pas geverfde kasten en vitrines. MDF, hardboard of laminaten
scheiden azijnzuur en formaldehyde uit. Dit is schadelijk voor fotografisch materiaal. De zwavel in wol
en gassen uit verse verf kunnen ook schade aan fotografisch materiaal toebrengen.
WEL DOEN
Verwijderen van stof. Verwijderen van stof kan door middel van een zacht kwastje met (eekhoorn of
marterharen) worden gedaan.
Hanteren met handschoenen. Bij het hanteren van foto’s moeten altijd handschoenen worden
gedragen. Er kan voor katoen gekozen worden in plaats van nitril, maar dan moeten deze wel
regelmatig worden uitgewassen.
Stabiliseren van het klimaat. Fotografisch materiaal is gebaat bij bewaring in een zo stabiel mogelijk
klimaat. De luchtvochtigheid moet liggen tussen 35 en 50% en de temperatuur is het beste zo laag
mogelijk.
Bewaren in PAT gecertificeerd materiaal. Om er zeker van te zijn dat het verpakkingsmateriaal van
fotografisch materiaal geen schadelijke gassen uitscheidt, is het belangrijk gebruik te maken van PAT
gecertificeerd verpakkingsmateriaal.
Daguerreotypie ondersteboven bewaren. Daguerreotypie is met een glasplaat bedekt. Omdat er bij
glascorrosie druppelvorming kan ontstaan, kan de daguerreotypie het beste met de beeldzijde naar
beneden bewaard worden zodat er geen druppeltjes op het beeld kunnen vallen.
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5 Glas
5.1. Productie en samenstelling
De eerste glazen voorwerpen die bekend zijn, zijn kralen uit Egypte, ook Egyptische faience genoemd.
Deze kralen dateren van ongeveer 2500 voor Christus.
Glas bestaat altijd uit een glasvormer, de onmisbare basisgrondstof silica. Daarnaast wordt er een
vloeimiddel toegevoegd dat het smeltpunt van silica verlaagt. Vloeimiddelen zijn soda, natrium of
alkalische oxiden. De smelttemperatuur kan dan worden teruggebracht naar circa 1400 ˚C. Een
andere basiscomponent van glas zijn stabilisatoren, zoals kalk. Dit maakt het glas meer stabiel en
inert, en lost het niet meer op in water. Tenslotte kunnen met allerlei additieven de kleur en andere
eigenschappen worden aangepast.
Vanaf de Oudheid werd glas vervaardigd uit zand, soda (natriumcarbonaat) en kalk. Vanaf de
Middeleeuwen wordt de zeldzaam geworden natuursoda vervangen door potas (ofwel
kaliumcarbonaat: as van verbrande beuken of eiken). De gebruikte houtsoort bepaalde mede de kleur
van het glas.
Bij de productie worden de grondstoffen allereerst verpulverd en goed vermengd. Daarna worden ze
in een oven samengesmolten, waar het een chemische verandering doorstaat die niet terug te draaien
is. De smelttemperatuur van silicium is 1800 ˚C. Deze kan worden verlaagd door overige toevoegingen
(soda, potas, etc.). Voor kleinere objecten (glazen, vazen) wordt de samengesmolten massa verdeeld
in kleinere porties, waarmee uiteindelijk gewerkt kan worden.
Om driedimensionale objecten (holglas) te maken bestonden een aantal veelgebruikte technieken.
Eén van de vroegste vormen is het zandkernprocedé, waarbij een mix van o.a. klei om een staaf wordt
gekneed, waar het glazen object omheen gevormd wordt. Als het object is afgekoeld, wordt de kern
weer uitgeschraapt en blijft een holle vorm over.
Later werden glazen voorwerpen gevormd door verpulverd glas in een mal te strooien, en er een
contramal tegenaan te plaatsen. In plaats van gepulverd glas kon ook een mozaïek worden gevormd
met stukjes gekleurd glas. Op die manier werden open vormen als kommen en schalen gemaakt van
verschillende kleuren glas.
Met de uitvinding van het glasblazen (50 v. Chr.) konden nog complexere, holle vormen gemaakt
worden. Met een blaasstok wordt een klompje gesmolten glas uit de oven gehaald. Door te blazen
ontstaat een holle vorm, die door middel van rollen en draaien verder gevormd kan worden. Om het
glas vloeibaar te houden, wordt het ondertussen opnieuw verwarmd in de oven. Als de juiste vorm is
bereikt, moet het langzaam afkoelen om te voorkomen dat het kapot springt.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog wordt glas steeds meer mechanisch en automatisch geproduceerd.
Naast holglas (driedimensionale vormen), wordt er gesproken van vlakglas wanneer er vlakke, platte
glasplaten worden aangeduid, zoals ruiten. De Romeinen gebruikten al kleine ruiten in hun woningen,
maar pas in de 7e eeuw wordt het pas vrij algemeen toegepast en verder ontwikkeld (gebrandschilderd
glas in kerken, glas in lood). Een bekende techniek voor het maken van vlakglas was het slingeren van
een klomp glas aan een staaf, totdat deze door de middelpuntvliedende kracht een platte cirkel werd.
In het midden blijft een verdikking aanwezig. Een andere manier van het produceren van vlakglas was
door een glasbel tot een cilinder te blazen en deze te verwarmen en open te snijden. De cilinder rolde
dan uiteen tot een vlak stuk glas dat niet overal even dun was.
Modernere technieken zijn het trekken en walsen van glas en het vormen van een glazen plaat op een
bad van vloeibaar tin. Doordat vloeibaar glas lichter is dan tin, blijft het drijven. Glas heeft een lagere
stollingstemperatuur, en kan daardoor van het vloeibare tin worden afgetild.
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5.1.1 Decoraties
Vanaf de Oudheid maar vooral vanaf de Renaissance worden glazen objecten beschilderd met email
en vergulding.
Vanaf de middeleeuwen werd glas beschilderd, waarna de schildering in de oven samensmolt met het
glas. Dit wordt gebrandschilderd glas genoemd.
Vanaf de Oudheid wordt glas ook al gegraveerd, maar deze techniek wordt pas echt uitgebreid en
verfijnd vanaf de 17e eeuw, met de puntgravures uit de Nederlanden als hoogtepunt.
Andere manieren om decoraties in glas te verkrijgen is door verschillende kleuren glas over elkaar
heen te vormen, en de lagen te polijsten. Dit is toegepast bij de beroemde Portland vaas (Afb. 48).
Millefiori is een techniek uit Italië waarbij glasstaven herhaaldelijk worden uitgerekt waarbij
glasstaven met een bloemetjespatroon ontstaan die vanaf de kopse kant zichtbaar is en door de hele
staaf heen loopt. Deze staven worden tot afzonderlijke schijfjes geknipt die allemaal hetzelfde
bloemetjespatroon vertonen. Deze schijfjes worden in een mal gelegd en verhit, waarna een glazen
vorm met een bloemetjesdecoratie ontstaat. In plaats van bloemen kunnen er ook andere decoratieve
patronen worden gebruikt.

Afb.48 Obj.nr. 1945,0927.1, Portland vaas; glas, geblazen en gepolijst, ca. 25 -1 v.Chr., Rome (h24.5 diam. max.17.7),
British Museum. De bodem van deze gepolijste vaas eindigde oorspronkelijk waarschijnlijk in een punt, maar is
vermoedelijk door mechanische kracht afgebroken. Bron: britishmuseum.org
Afb. 49 Obj.nr. 1873,0820.420, schaal; glas, mozaïek in een mal, ca. 200-100 v.Chr., Italië (h6 diam12.6), British Museum.
Een vroeg voorbeeld van millefiori-mozaïek. Het schaaltje is gebroken en gelijmd en extra kwetsbaar bij hantering. Bron:
britishmuseum.org.
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5.2 Soorten glas en hun eigenschappen
ALGEMEEN
Glas is een (min of meer) transparante vaste stof, afhankelijk van de samenstelling en
fabricagemethode. Glas wordt niet-kristallijn of amorf genoemd, omdat de atomen onregelmatig
gerangschikt blijven als het glas afkoelt. Het is een hard materiaal, maar breekbaar wanneer er
mechanische krachten op worden uitgeoefend. Glas biedt bij lage temperaturen ook een elektrische
isolatie. Bij hogere temperaturen wordt glas echter een elektrische geleider.
CRISTALLO
In de 15e eeuw specialiseerden Venetiaanse werkplaatsen zich in ‘cristallo’, een glastype dat de
helderheid van bergkristal evenaart. Dit glas kreeg zijn helderheid door een aantal elementen. Het
werd namelijk gemaakt met zuiver silicium uit kwartsrijke kiezels. Een andere factor is de gebruikte
potas. Deze potas was zuiverder dan potas die voorheen werd gebruikt, dankzij de uitvinding van een
chemisch proces. Daarnaast was de toevoeging van mangaanoxide een belangrijk element voor het
ontkleuren van het glas.
Venetiaanse glaskunstenaars verspreidden zich over ateliers in de rest van Europa, waar vanaf dat
moment glas geproduceerd werd dat moeilijk van Venetiaans glas was te onderscheiden. Dit werd à
façon de Venise genoemd.
KRISTALGLAS, LOODGLAS
Aan het einde van de 17e eeuw deed George Ravenscroft in Engeland experimenten om glas harder
en helderder te maken dan Venetiaans glas. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in de
toevoeging van loodoxide. Glas met ten minste 30% lood wordt kristalglas genoemd. Dit glas heeft
een grote helderheid waardoor het ook geschikt is voor gebruik in optische instrumenten. Het glas
stolt minder snel, waardoor de glasbewerker meer tijd heeft om het glas te bewerken en meer
verfijnde decoratie kan aanbrengen. Daarnaast heeft kristal een grotere brekingsindex, wat betekent
dat het een mooier schittert.
BOROSILICAATGLAS (PYREX)
Pyrex is een van de modernere glassoorten. Doordat aan de grondstoffen booroxide wordt
toegevoegd is het glas beter beschermd tegen thermische schokken. Booroxide wordt gewonnen uit
het mineraal borax en is een zout van boorzuur. Dit type glas vervormt ook niet bij hoge temperaturen
en is daarom geschikt als vuurvast materiaal voor de keuken en voor laboratoriumapparatuur.
WALDGLAS
Waldglas is een type glas dat aan het eind van de 17e eeuw populair was in Duitsland. Het glas heeft
een groenige kleur die werd veroorzaakt door de potas van bomen uit Duitse bossen (Afb. 50). De
groentint verschilde afhankelijk van welke houtsoort werd gebruikt. Van dit glas werden onder andere
wijnglazen met vormen gemaakt die kenmerkend werden voor Duitsland: de zogenaamde
Römerglazen.
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Afb.50 Obj.nr. 0547, glas; geblazen op gewonden voet, en gedecoreerd met braamnoppen en geknepen draden, 17e eeuw,
Duitsland (h24 ddiam14), Eetkamer, Kasteel Amerongen. Dit ‘Waldglas’ is in goede conditie, op de barst in de buik van
het glas na (Afb. 51 detail). Het glas mag bij het hanteren niet bij de barst worden aangeraakt. Een restaurator zou
moeten kijken naar hoe ernstig de barst is en of hanteren nog veilig is. Wellicht kan er een stabiliserende handeling
worden uitgevoerd.
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5.3 Schadefactoren objecten van glas
5.3.1 Mechanisch
Glas is gevoelig voor mechanische krachten. Het is breekbaar en er kunnen barsten in komen of
stukjes afgestoten worden (chipping). Zie ook afbeelding 50 en 22.
De meeste schade ontstaat bij hantering. Daarom moet glas voorzichtig gehanteerd, vervoerd en
opgeborgen worden.

5.3.2 Brand
Bij extreem hoge temperaturen keert glas terug naar zijn vloeibare vorm. Inwerking van roet kan
schadelijk zijn op glas met scheurtjes of andere oneffenheden op het oppervlak.

5.3.3 Water
Glas kan gevoelig zijn voor vocht. Zie hoofdstuk 5.3.5 ‘Verkeerde temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid’.

5.3.4 Licht en straling
Pigmenten in de decoratie zijn gevoelig voor verkleuring door licht. Daarnaast zijn ook de
fotogevoelige additieven, zoals mangaanoxide onderhevig aan verkleuring. Mangaanoxide kleurt
bijvoorbeeld paars na veelvuldige blootstelling aan licht.

5.3.5 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
De ideale relatieve luchtvochtigheid voor de bewaring van glas is 40 tot 45% bij een temperatuur van
18 ˚C.
Plotselinge temperatuurveranderingen kunnen een schok veroorzaken en het glas doen barsten. De
warmtebron kan een radiator zijn, maar ook een felle lamp. Vooral glas dat al in slechte conditie
verkeerd of oude verlijmingen zijn gevoelig voor warmte.
Door een combinatie van vocht, warmte en alkalische middelen (soda of ammoniak) wordt corrosie
veroorzaakt. De corrosie uit zich onder andere in het dof worden van het oppervlak, schilfervorming,
putvorming, of het ontstaan van een iriserend laagje (olie-op-water-effect).
Naarmate de verwering erger wordt, kan er steeds meer water worden vastgehouden in het object,
waardoor de corrosie verdergaat.
De additieven (soda, potas) in glas maken glas instabiel. De natrium- en kaliumzouten uit deze
additieven gaan een reactie aan met vocht uit de omgeving. De toevoeging van kalk maakt glas
stabieler. Glas waar dus meer additieven aan toegevoegd zijn (bijvoorbeeld kristalglas), zijn
gevoeliger voor corrosie.
De zouten uit het object reageren met water uit de lucht, waardoor zich kleine, gelachtige druppeltjes
vormen op het oppervlak. Deze vorm van degradatie wordt ook wel ‘zwetend’ of ‘tranend’ glas
genoemd. Als de buitenste laag van het glas vocht opneemt, en het vocht later verdampt, ontstaan
er kleine haarscheurtjes die ‘crizzling’ worden genoemd.
Deze verschijnselen worden ook wel ‘glasziekte’ genoemd. Als deze verschijnselen worden
gesignaleerd, kan het beste hulp ingeroepen worden van een restaurator.
Met name voor ziek glas is het van belang de luchtvochtigheid en de temperatuur stabiel te houden.
Snelle afkoeling moet worden vermeden in verband met het risico op condensvorming. Voor
voorbeelden van glascorrosie zie afbeeldingen 53, 54 en 56.
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5.3.6 Verontreiniging
Glas is, vooral wanneer het aan corrosie onderhevig is, gevoelig voor zuren. Verontreiniging van
vingerafdrukken en contact met andere zuren moeten daarom worden vermeden.
Ook resten van bijvoorbeeld vloeistoffen die een vaas of ander holglazen object ooit bevatten, kunnen
stoffen bevatten die schadelijk zijn voor glas.
Een stoflaag kan vocht vasthouden waardoor de zouten in het glas met het vocht reageren. Daarnaast
kan stof zich nestelen in barstjes, putjes en andere oneffenheden in het oppervlak van het glas.
Bescherming en afstoffen zijn daarom gewenst.

Links Afb.52 Obj.nr. 0315, bokaal met deksel;
glas, , ca. 1700-1724 (h24, diam 11), Grote
Bibliotheek, Kasteel Amerongen. Glascorrosie in
de vorm van ‘tranen’ (onder Afb.53 detail) Obj.nr.
05059, beeld; gips, polychromie, gegoten, ca.
1875-1950 (h30 b23 d15), Eetkamer, Kasteel
Amerongen.
Boven Afb. 54 Doffe voet door glascorrosie.
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Afb.55 Obj.nr. 0548, beker met deksel; glas, , ca. 1700
(h21 diam11), Eetkamer Kasteel Amerongen. Dit glas
vertoont symptomen van glascorrosie in de vorm van
‘crizzling’ over een groot deel van het oppervlak. Afb. 56
detail.
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5.4 Reinigen en bewaren
NIET DOEN
Onnodig afstoffen. Om de noodzaak tot veelvuldig hanteren te vermijden is het beter om het
ontstaan van een stoflaag te vermijden dan het object regelmatig af te stoffen.
Vochtdruppels verwijderen. Glas waarop een vetachtige laag lijkt te zitten kan onderhevig zijn aan
glasziekte. Deze vochtdruppeltjes mogen alleen door een restaurator worden verwijderd.
Nat reinigen. Nat reinigen, al dan niet met een reinigingsmiddel, mag alleen door een restaurator
gedaan worden.
WEL DOEN
Stof vermijden of verwijderen. Probeer het ontstaan van een stoflaag te voorkomen door objecten
af te dekken of in vitrines tentoon te stellen.
Handschoenen gebruiken. Het dragen van nitrilhandschoenen is raadzaam. Deze laten geen zuren
en vetten door en geven redelijke grip op het object.
Voorzichtig opbergen. Zorg dat glazen objecten goed beschermd worden opgeborgen. Glazen
borden in goede conditie mogen worden gestapeld, maar niet meer dan vier op elkaar, en met
bescherming van polyethyleen-schuimvlies tussen iedere laag.
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6 Kunststof
6.1 Productie en samenstelling
Het wordt kunststof verwijst naar materialen (stoffen) die synthetisch, d.w.z. door middel van
chemische processen (door het vermengen van elementen, stoffen of entiteiten in een verenigde
eenheid (www.aat-ned.nl ), zijn vervaardigd. Een woord dat vaak wordt gebruikt als synoniem voor
kunststof is plastic. Het Engelse woord ‘plastic’ refereert aan plastische materialen. Er zijn een
heleboel plastische materialen die niet synthetisch zijn vervaardigd zoals bijvoorbeeld hoorn en
schildpad (te vervormen na verwarming), natuurrubber, papier maché, bitumen (een stof die
voorkomt in aardolie), shellac (afscheiding van luizen), kneedbaar hout (houtvezels met bloed) en klei.
Dit zijn allemaal natuurstoffen.
In dit hoofdstuk wordt gesproken over kunststoffen die op synthetische wijze tot stand zijn gekomen.
Deze stoffen kunnen op basis van grondstoffen worden ingedeeld in half synthetische en synthetische
kunststoffen. Half synthetische materialen hebben natuurlijke grondstoffen als basis. Deze
grondstoffen ondergaan een chemisch proces, waarna ze half synthetisch worden genoemd. De
grondstoffen uit synthetische kunststoffen komen oorspronkelijk ook uit de natuur, maar hebben al
een aantal chemische processen doorlopen, waardoor ze bij de start van de productie van kunststof
al (half) synthetisch zijn.
Een andere indeling vindt plaats op basis van structuur. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen
thermoplasten (materialen die vervormbaar zijn onder invloed van warmte), thermoharders
(materialen die warmte nodig hebben om uit te harden) en elastomeren (materialen die rekbaar zijn).
Kunststoffen worden gevormd door een aaneenschakeling van moleculen met dezelfde structuur
(monomeren). Deze ketens worden polymeren genoemd. Natuurlijke polymeren zijn in de natuur te
vinden in cellulose, rubber en in eiwitten. Deze structuur wordt in kunststoffen nagebootst door
verschillende waterstof- en koolstofverbindingen.
Kunststoffen kunnen op verschillende manieren in hun uiteindelijke vorm worden gebracht. Zo kan
vloeibare kunststof door middel van spuitgieten in een mail worden geperst, gegoten worden in een
rotatiemal, of gespoten worden in een bad met vloeistof (textieldraden), of worden geblazen (flessen,
vuilniszakken).

6.2 Soorten kunststoffen en hun eigenschappen
FERNOLFORMALDEHYDE (BAKELIET)
Bakeliet is een synthetische thermoharder met als grondstoffen fenol (een aromatische alcohol uit
steenkool) en formaldehyde (gas). Deze stoffen worden onder druk bij hoge temperaturen tot een
hars omgevormd. Aan deze hars wordt een vulmiddel zoals vezels of houtmeel toegevoegd. Het
geheel wordt tot een poeder vermalen. Het materiaal wordt gevormd door het in een mal te persen
en te verhitten.
Zonder vulmiddel is fenolhars transparant en amberkleurig, bros van structuur en gevoelig voor
verkleuring. Bakeliet met vulmiddelen is hard, donker van kleur, hittebestendig, en werkt als een
elektrische isolator.
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Afb.57 Obj.nr. onbekend, telefoon;
bakeliet, metaal, email, textiel, overige
kunststof, eind 19e, begin 20ste eeuw (h29
b25 d15), Cuyperskamer, Kasteel de Haar.
Voor de conservering van deze telefoon
moet met meerdere materialen rekening
worden gehouden. Zo is kunststof (ervan
uitgaande de huls om het handvat geen
nylon of caseïne is) gebaat bij een stabiele
RV van 50%, terwijl metaal een lagere RV
verlangt. Uitgaande van het metaal, dat
het meest kwetsbaar is voor vocht, zou
gekozen kunnen worden voor bewaring bij
een wat lagere RV, maar met 50% als
absoluut maximum, bij een temperatuur
van 18 ˚C.
Overigens moet de hoorn niet meer bij het
reeds gescheurde handvat vastgenomen
worden (Ab. 58 detail)..

UREUMFORMALDEHYDE EN MELAMINEFORMALDEHYDE
Ureumformaldehyde is een synthetische hars die bestaat uit een polymerisatie van formaldehyde
(gas) en ureum (stof uit urine die kunstmatig kan worden gecreëerd door ammoniak met koolzuur te
laten reageren). Harsen op basis van ureum waren hard en kon makkelijk in allerlei kleuren worden
vervaardigd. Ureumformaldehyde werd op de markt gebracht onder merknamen als Linga Longa en
Bandalasta.
Door ureum te vervangen door melamine werd een hardere kunststof ontwikkeld die beter bestand
was tegen vocht en krassen. Deze melamineformaldehyde werd bekend onder de naam Melamine en
Mepal.
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CELLULOSENITRAAT, CELLULOID, CELLULOSE ACETAAT, CELLULOSE ACETAAT BUTURAAT
Cellulosenitraat is een half synthetische thermoplastische kunststof op basis van cellulose. Door een
chemische reactie met salpeter – en zwavelzuur wordt de cellulose omgevormd tot cellulosenitraat.
Een transparante stof die weekmakers nodig heeft om plastisch te worden. Cellulosenitraat werd veel
gebruikt voor films. Nadelen zijn dat de stof vrij bros is en na verloop van tijd vergaat tot een
stroperige substantie. De weekmakers gaan migreren en kan er vervorming of krimp plaatsvinden.
Cellulosenitraat is gevoelig voor zuren en vocht, en vormt zelf salpeterzuur wat bijdraagt aan corrosie
van metalen. Daarnaast is cellulosenitraat erg brandbaar. Een nieuwe film is gevoelig voor
zelfontbranding vanaf 109 ˚C, maar een oude film kan al ontbranden bij 36 ˚C.
De brandbaarheid van cellulosenitraat werd aanzienlijk verminderd toen salpeterzuur in het
productieproces werd vervangen door azijnzuur. Zo ontstond cellulose acetaat, wat gebruikt werd
voor zogenaamde ‘safety films’. Cellulose acetaat lost op in water en sommige solventen. Het nadeel
van dit materiaal is dat het de neiging heeft te gaan krimpen.
Als je aan het cellulose acetaat ook nog boterzuur toevoegt ontstaat cellulose acetaat buturaat (CAB),
een sterker materiaal dat schokvast is.
Door kamfer als weekmaker aan het productieproces van cellulose nitraat toe te voegen, werd
celluloid gecreëerd. Deze kunststof is minder bros dan cellulosenitraat. Celluloid werd veel gebruikt
voor poppen en als imitatie-ivoor en imitatie-schildpad.

Afb.59 Obj.nr. onbekend, kop en schotel & borden; kunststof (Melamine/melamineformaldehyde), 2e helft 20ste eeuw.
Bestand tegen water, sterk en krasvast. Ouderdom maakt het breekbaarder. Bron: polyplasticum.nl
Afb.60 Obj.nr. 20040, briséwaaier; celluloid, veren, metaal, ca. 1890-1910 (h15 b20, d2.5), collectie Museum
Rotterdam, bron: museumrotterdam.nl. Celluloid werd veel gebruikt als schildpadimitatie en is gevoelig voor licht en
vocht. Het object wordt bros, en weekmakers kunnen gaan migreren. Als het object te warm wordt, kan het
vervormen, omdat celluloid een thermoplastisch materiaal is. De veren houden stof en vocht vast en kunnen
ongedierte aantrekken. De RV mag voor dit object maximaal 50% zijn bij een temperatuur van 18 ˚C. De waaier moet
stofvrij en in een inert materiaal bewaard worden.
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POLYETHEEN (POLYETHYLEEN, PE)
De grondstof voor het thermoplastische polyetheen is etheen, een koolwaterstof die gewonnen
wordt uit onder andere aardolie. De lengte van de polymeren en de structuur van de ketens bepaalt
de eigenschappen van PE zoals de transparantie, sterkte, flexibiliteit, brosheid en rekbaarheid.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen HDPE (High Density Polyethylene) en LDPE (Low Density
Polyethylene). HDPE heeft een hoge dichtheid en is daarmee niet transparant, en hard tot licht
flexibel terwijl LDPE flexibel, zacht en doorschijnend is (toepassing in folies en plastic tasjes). PE is
chemisch inert en bestand tegen solventen en zure en basische middelen.
POLYVINYLCHLORIDE (PVC)
Polyvinylchloride is een synthetische thermoplast. Door vinyl te laten reageren met chloor wordt
vinylchloride (chlooretheen) verkregen. Onder hoge druk wordt polymerisatie van de vinylchloride tot
stand gebracht en ontstaat polyvinylchloride (PVC). Aan de PVC worden weekmakers toegevoegd om
het materiaal thermoplastisch te kunnen maken. Zachte PVC’s worden ook wel vinyl genoemd.
PVC is van zichzelf doorschijnend, maar kan door toevoegingen gekleurd worden en ondoorzichtig
worden gemaakt. Het is gevoelig voor veel solventen, maar niet voor oliën. Door warmte en licht kan
het giftige gas waterstofchloride ontstaan. Migratie van weekmakers kan ervoor zorgen dat deze aan
het oppervlak worden uitgescheiden, en voorwerpen kunnen krimpen en verharden.

Afb.61 Obj.nr. BEK 1690 a-b (MK), sculptuur, titel ‘Cremaster 1’, door Matthew Barney;
gegoten polyester, zelfsmerend kunststof, prothetisch kunststof, patent vinyl, video disc
met zeefdruk, 1995-1996 (h37 b57 d45.5), collectie Museum Boijmans van Beuningen, bron:
boijmans.nl
Dit object dat geheel uit kunststof bestaat, is nog relatief nieuw, maar kan in de toekomst
voor problemen zorgen. Een omgeving met een stabiele relatieve luchtvochtigheid van 50%
en een temperatuur van rond de 18˚C is een veelgebruikte bewaarmetode, maar koeler
bewaren is te overwegen (zie hoofdstuk 6.3.6).
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6.3 Schadefactoren objecten van kunststof
6.3.1 Mechanisch
De gevoeligheid van kunststoffen voor mechanische krachten is erg afhankelijk van het soort
kunststof. De hardheid en stootvastheid verschilt per kunststof. Zie o.a. het verschil tussen cellulose
nitraat en cellulose acetaat buturaat, hoofdstuk 6.2 ‘Soorten kunststoffen en hun eigenschappen’.
Sommige kunststofen zijn uitrekbaar en daarom beter bestand tegen trekkrachten. Ook de
schokvastheid en breekbaarheid verschilt per kunststof. Een stuiterbal van synthetische rubber
bijvoorbeeld is beter bestand tegen schokken dan een potje van celluloid.

6.3.2 Brand
De eerste kunststoffen zijn over het algemeen erg brandbaar. Cellulose nitraat in film-vorm is een van
de meest brandbare kunststoffen. Het vermijden wrijvingen en warmtebronnen is daarom erg
belangrijk. Objecten van cellulose nitraat moeten het beste koel worden bewaard.
Bij verbranding van sommige kunststoffen (PVC) kunnen giftige gassen vrijkomen die schadelijk zijn
voor mensen, maar ook andere voorwerpen kunnen aantasten. Vooral metaal is gevoelig voor deze
gassen. Ook materialen waarin kunststoffen zijn verwerkt, zoals MDF, stoten bij verbranding giftige
gassen uit.
Roetneerslag is net als bij andere materialen een probleem. Het kan in de poriën van oneffen
oppervlaktes dringen en zich aan het oppervlak hechten. Roetaanslag moet zo snel mogelijk worden
verwijderd.

6.3.3 Water
De gevoeligheid van kunststoffen voor water verschilt sterk per kunststof. Zo is cellulose acetaat
oplosbaar in water, terwijl PVC juist goed bestand is tegen water. Ook zijn bijvoorbeeld kopjes en
vazen van melamineformaldehyde beter bestand tegen water dan voorgangers van
ureumformaldehyde.
Veelvuldig contact met water kan ervoor zorgen dat weekmakers uit het materiaal gespoeld worden,
waardoor crosslinking plaats gaat vinden (moleculen worden aan elkaar geketend) en het object hard
en bros wordt.
Reinigen van objecten met een natte doek zorgt ervoor dat de elektrostatische lading via een laagje
vocht het object kan verlaten, waardoor het object niet direct weer stof aantrekt. Over het algemeen
kan water het beste worden vermeden.

6.3.4 Biologisch
Kunststoffen zijn niet aantrekkelijk voor insecten en andere plaagdieren. Wel zijn er bacteriën en
schimmels bekend (bijvoorbeeld de Pestalotiopsis microspora) die de kunststof polyurethaan (PUR)
kunnen afbreken. Deze komen voor in regenwouden in Zuid-Amerika en zijn doorgaans niet in depots
of musea te vinden.

6.3.5 Licht en straling
Over het algemeen zijn de oudere kunststoffen gevoelig voor lichtschade. Afhankelijk van de
samenstelling van de kunststof gaat het bij de ene stof sneller dan de andere.
Gevoelig voor licht en straling zijn in ieder geval: cellulose acetaat, celluloid, poly(e)thleen,
polyvinylchloride, polyether en polyester. Symptomen van lichtschade zijn het verkleuren en bros en
droog worden van het materiaal. Het bros worden wordt veroorzaakt door crosslinking, waarbij licht
ervoor zorgt dat de reactie van kunststof met zuurstof sneller verloopt en er verbindingen worden
gevormd tussen de polymeren.
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6.3.6 Verkeerde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Schommelingen in de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op
kunststoffen. Bij een volledig gesloten beeld van polyester dat hol is vanbinnen, kan door stijgende
temperatuur schade optreden. Door opwarming door bijvoorbeeld de zon, zet de lucht binnenin het
beeld uit en kunnen er barsten ontstaan omdat de lucht een weg naar buiten zoekt.
Bij schommelingen in de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid nemen sommige kunststoffen
vocht op en staan ze vocht af aan de lucht waardoor ze krimpen en uitzetten en er scheuren ontstaan.
Bij cellulosenitraat, cellulose acetaat en polyurethaan zorgt een hoge luchtvochtigheid ervoor dat de
splitsing door vocht (hydrolytische afbraak) versneld plaatsvindt. Deze kunststoffen kunnen het beste
bij een zo laag mogelijke luchtvochtigheid worden bewaard. Voor de conservering van nylon en
caseïne daarentegen is een hogere luchtvochtigheid van boven de 60% vereist, omdat de materialen
anders uitdrogen. De aanbevolen luchtvochtigheid voor overige kunststoffen is een stabiel
percentage van 50%.
Door de aard van thermoplasten is het belangrijk dat ze niet bij een hittebron in de buurt komen. Denk
bijvoorbeeld aan een elpee van vinyl die vervormt als hij op een verwarming wordt gelegd.
Polyvinylchloride kan bij stijging van de temperatuur giftige gassen uitstoten. Ook poly(e)thyleen,
polyether en polyester, cellulose acetaat en cellulosenitraat zijn gevoelig voor warmte.
Musea bewaren objecten van of met kunststoffen vaak bij een temperatuur van 18 ˚C. Verlaging van
de temperatuur vertraagt echter chemische processen. Als de temperatuur in een depotruimte voor
bijvoorbeeld PVC met 10˚C wordt verlaagd, halveert de snelheid van de chemische reacties
(waaronder migratie van de weekmakers). Bewaren bij een temperatuur tot – 20 ˚C zorgt er wel voor
dat kunststoffen krimpen. Dit effect is echter reversibel als het materiaal weer tot normale
temperaturen wordt teruggebracht. Wel kunnen plastics enigszins blijvend van structuur veranderen,
maar dit kan opwegen tegen het effect van migratie van weekmakers.

6.3.7 Verontreiniging
Als de omgevingslucht gassen omvat die schadelijk zijn voor kunststoffen, kunnen er reacties
plaatsvinden. Hierbij kunnen weer gassen ontstaan die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.
Door het elektrostatische karakter van oudere kunststoffen trekken objecten van deze materialen
stof aan. De stoflaag kan afbraakreacties in werk zetten of in het oppervlak van het materiaal trekken
(bij thermoplasten).

Afb.62 Obj.nr. BEK 1480 (MK), sculptuur,
titel ‘Nana négresse’, door Niki de Saint
Phalle; polyester, polychromie, 1971 (h87
b65 d75), collectie Museum Boijman van
Beuningen, bron: boijmans.nl.
Dit beeld is hol vanbinnen en gevuld met
lucht. Bij stijgende temperaturen kan de
lucht uitzetten en kan het beeld barsten. Als
er een gat in het beeld zit, kan de uitgezette
lucht naar buiten. Plaatsen in zonlicht
zonder tussenkomst van UV-wering is
echter geen goed idee met het oog op
verkleuring van de verflaag.
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6.4 Reinigen en bewaren
NIET DOEN
Geen antistatische reinigingsmiddelen gebruiken. Deze middelen kunnen stoffen bevatten die
reacties veroorzaken.
WEL DOEN
PVC afgesloten bewaren. Er zijn meerdere manieren onderzocht om PVC te bewaren, maar het beste
en eenvoudigste lijkt het vooralsnog om objecten van PVC in een afgesloten, niet geventileerde
ruimte te bewaren omdat de weekmakers niet meer naar het oppervlak komen als de omgevingslucht
al met weekmaker is verzadigd. Migratie van weekmakers wordt ook geremd door een hoge
luchtvochtigheid, maar dat is bij samengestelde objecten geen optie.
Cellulosenitraatfilm koel bewaren. Cellulosenitraatfilm kan het beste zo koel mogelijk en zelfs onder
het vriespunt worden bewaard. Als een object regelmatig wordt bekeken of wordt tentoongesteld
kan het beter niet worden ingevroren omdat veelvuldig ontdooien risico’s met zich meebrengt.
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